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Bijlagen

Geachte Voorzitter,
In verband met de behandeling van bovenstaande beroepprocedure, bij u bekend onder
201110982/1/R3, treft u hierbij onze schriftelijke uiteenzetting in bovenstaande zaak aan. Als
initiatiefnemer van en belanghebbende bij het bestemmingsplan "Ruimte voor Ruimte Hoogstraat
Welberg" van de gemeente Steenbergen hechten wij er belang aan u de doelstelling en de werkwijze
van Ruimte voor Ruimte I C V . kort nader toe te lichten evenals ons belang bij deze zaak. Wij sluiten
af met een verzoek aan u.
Oorsprong van Ruimte voor Ruimteregeling
De oorsprong van Ruimte voor Ruimteregeling is gelegen in de aanpak van de mestproblematiek
zoals in 1999 geïnitieerd door de rijksoverheid. Om in 2003 te kunnen voldoen aan de Europese
nitratenrichtlijn diende het mestoverschot in Nederland drastisch te worden verminderd. De
toenmalige minister van Landbouw heeft daarom het initiatief genomen voor de "Regeling Beëindiging
Veehouderijtakken (RBV)" welke regeling op 20 maart 2000 is verschenen in de Staatscourant.
De regeling houdt op hoofdlijnen in dat de minister op aanvraag subsidie verstrekt voor de beëindiging
van verschillende takken van veehouderij (varkens, kippen en rundvee). Als voorwaarden voor
subsidieverstrekking gelden onder meer: het stoppen met de mestproductie, het vervallen van
mestproductierechten en het intrekken van de milieuvergunning. Ook dient planologisch zeker te
worden gesteld dat er gedurende 10 jaar geen sprake meer kan zijn van gebruik van de locatie voor
de intensieve veehouderij.
Om te voorkomen dat er na beëindiging van de agrarische bedrijven sprake is van ongewenst gebruik
van de leeggekomen stallen, bestaat de mogelijkheid om naast een bedrijfsbeëindigingsubsidie van
het Rijk ook een subsidie voor de sloop van de leegstaande stallen te verkrijgen. Deze
'sloopsubsidies' zijn door de provincies gefinancierd. Om de provincies de mogelijkheid te geven deze
sloopsubsidies terug te verdienen, is in het Pact van Brakkenstein (het bestuurlijk afsprakenkader van
15 maart 2000 tussen LNV, V R O M en de provincies Gelderland, Overijssel, Utrecht, Noord Brabant
en Limburg) de zogenaamde 'Ruimte voor Ruimte'-regeling in het leven geroepen.
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Deze regeling komt erop neer dat de provincie van het Rijk de mogelijkheid krijgt om extra woningen
te realiseren en met de opbrengst hiervan de sloop van stallen te betalen. Voor elke 1.000 m
gesubsidieerde stallensloop mag één ruime woningbouwkavel worden ontwikkeld. In de praktijk
hebben veel agrariërs gekozen voor een financiële vergoeding in plaats van gebruik te maken van
voornoemd bouwrecht, omdat de meeste bestemmingsplannen de bouw van nieuwe woningen in het
buitengebied niet toestaan. De locaties waarop in het kader van de Ruimte voor Ruimteregeling
woningbouw gerealiseerd is c.q. wordt is derhalve niet gekoppeld aan de slooplocatie.
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Voordelen van Ruimte voor Ruimtebeleid
Voordelen van dit Ruimte voor Ruimtebeleid zijn dat de verstening van het platteland wordt
teruggebracht door het slopen van de stallen, een bijdrage wordt geleverd aan het terugdringen van
het mestoverschot en een mogelijkheid ontstaat om in overleg met gemeenten extra woningbouw toe
te staan op daarvoor geschikte locaties op de grens van het bestaand bebouwd gebied en het
buitengebied. Dit beleid is thans verankerd in de Verordening Ruimte van de provincie Noord Brabant.
Ruimte voor Ruimte C V .
De provincie Noord-Brabant heeft ervoor gekozen private partijen te betrekken bij de uitvoering en
financiering van de Ruimte voor Ruimteregeling om hierdoor het bedrijfsrisico te beperken. In NoordBrabant ging het immers in eerste instantie om de financiering van 87 miljoen euro aan sloopsubsidies
en de ontwikkeling van circa 960 woningbouwkavels. Inmiddels hebben de partijen een
samenwerkingsovereenkomst voor een tweede tranche ondertekend. Het gaat in deze 2 tranche om
de financiering van 169 miljoen euro aan sloopsubsidie en de ontwikkeling van circa 1.410
woningbouwkavels.
Om de financiering van de sloopsubsidies te waarborgen en op gestructureerde wijze de ontwikkeling
van de woningbouwkavels ter hand te kunnen nemen, is een aparte ontwikkelingsmaatschappij
opgericht: de Ruimte voor Ruimte C V . Hierin wordt naast de provincie Noord-Brabant deelgenomen
door de Bank Nederlandse Gemeenten via O P P , NIB Capital Bank en Grontmij. Heijmans-IBC was
eveneens partij bij de oprichting van Ruimte voor Ruimte in 2002, maar heeft haar aandeel per 31
december 2004 overgedragen aan de andere partijen.
De praktijk is dat Ruimte voor Ruimte gronden verwerft, een stedenbouwkundig plan maakt, alle
benodigde onderzoeken laat uitvoeren en de planlogische procedure voorbereidt. De gronden worden
vervolgens bouw- en woonrijp gemaakt en als woningbouwkavel verkocht.
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Maatschappelijke doelstellingen
Vanwege het belang dat wordt gehecht aan de maatschappelijke doelstelling van Ruimte voor Ruimte,
hebben de deelnemende partijen vastgelegd dat de overwinst die deze onderneming maakt, voor 7 5 %
terugvloeit naar het provinciale reconstructiefonds. Die kan deze gelden vervolgens inzetten voor
herontwikkelingsdoeleinden in het landelijk gebied. Dus naast het terugdringen van het
mestoverschot, draagt de ontwikkelingsmaatschappij ook bij aan de totstandkoming van andere
publieke doeleinden binnen het landelijk gebied.
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Medewerking gemeente
Gemeente Steenbergen onderschrijft de doelstellingen van het Ruimte voor Ruimtebeleid en heeft
haar bereidheid uitgesproken om medewerking te verlenen aan de voorgenomen ontwikkeling voor de
Ruimte voor Ruimtewoningbouwlocatie binnen haar gemeentegrenzen.
Naast de vier Ruimte voor Ruimte kavels van onze ontwikkelingsmaatschappij is in het betreffende
bestemmingsplan door de gemeente de mogelijkheid gecreëerd om een nieuwe woning te realiseren
naast de bestaande woning Hoogstraat 40 te Welberg. Met betrekking tot deze 'vijfde' woning is door
Provincie Noord-Brabant een reactieve aanwijzing ex artikel 3.8 lid 6 Wro gegeven d.d. 26 juli 2011.
Middels deze brief willen wij volledigheidshalve benadrukken dat het belang van onze
ontwikkelingsmaatschappij zich beperkt tot de vier Ruimte voor Ruimtekavels en dat wij er
nadrukkelijk voor willen pleiten de bouwmogelijkheid voor deze vier woningen in het bestemmingsplan
Hoogstraat in ieder geval in stand te laten.
Verzoek
Wij verzoeken u, gezien bovenstaande schriftelijke uiteenzetting en gelet op de belangen van Ruimte
voor Ruimte, het beroepschrift d.d. 12 oktober 2011 van W . Spinhoven e.a., dat is gericht tegen de
ontwikkeling van de vier Ruimte voor Ruimte kavels, ongegrond te verklaren en het bestemmingsplan
Hoogstraat Welberg op dit onderdeel in stand te laten.
Wij vertrouwen erop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Ruimte I/oor Ruimte II C V

Ir. H.'
Sinke
A\gef sen directeur
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