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Onderwerp

Ruimte voor ruimte woningen

Voorstel

Aan de raad voorstellen met het verzoek van Ruimte voor Ruimte Limburg CV voor de
bouw van 20 extra ruimte voor ruimte woningen (1-pitters) in te stemmen.

Inleiding

De gemeente heeft met Ruimte voor Ruimte Limburg CV afgesproken dat in Weert 41
ruimte voor ruimte woningen (rvr woningen) toegelaten worden. Het gaat om de ruimte
voor ruimte regeling 2e tranche. Begin jaren 2000 is in Weert 41.000 mz stallen gesloopt.
De kosten zijn destijds gesubsidieerd door Ruimte voor Ruimte Limburg CV. Om deze
kosten terug te verdienen worden rvr woningen toegelaten.

De regeling kent zijn oorsprong in de Regeling Beëindiging Veehouderijen (RBV) van
maart 2000. Deze regeling bestond uit twee tranches. Op grond van deze regeling konden
subsidies worden verstrekt voor de beëindiging van intensieve veehouderijen (doorhalen
van dier- en mestrechten). Deze regeling is opgezet door een samenwerking tussen de
voormalige ministeries van VROM en LNV met vijf provincies (Gelderland, Overijssel,
Utrecht, Noord-Brabant en Limburg) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

In de concentratiegebieden, waaronder Noord- en Midden-Limburg, konden agrariërs
bovendien deelnemen aan het onderdeel 'Ruimte voor Ruimte' van RBV. Dit onderdeel
hield in dat ondernemers die hun veehouderijbedrijf beëindigden en de betreffende stallen
afbraken, voor de sloopkosten en de verloren gegane waarde van de stallen een subsidie
ontvingen. Voor die sloopsubsidies heeft het rijk geen geld beschikbaar gesteld. Deze
subsidies worden gefinancierd vanuit extra woningbouwmogelijkheden die het rijk heeft
toegekend aan de vijf betrokken provincies. Dit is op 15 maart 2000 vastgelegd in het
Pact van Brakkenstein.
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De eerste tranche hield in dat woningen werden gebouwd op de locatie van het
veehouderijbedrijf zelf, dat werd beëindigd. In Weert hebben 2 agrariërs aan de eerste

tranche deelgenomen. Het ging om 4 woningen (CasteÉweg 9 en Trancheeweg 38, 42 en

44). De gemeente was hier verder geen partij in, behoudens de planologische

medewerking.

In de tweede tranche is in Limburg bijna 370.000m2 aan stallen'gesloopt, waarvan ca.

41.000 mz in Weert, Er is ruim € 36 miljoen aan sloopsubsidies uitbetaald aan agrariërs.
In deze tranche is de provincie Limburg een publiekprivate samenwerking (PPS)

aangegaan met BPD (voorheen: Bor-rwfonds Ontwikkeling BV en daarvoor Rabo Vastgoed

BV). Deze joint-venture, Ruimte voor Ruimte Limburg C.V., heeft de voorfinanciering van

de verstrekte sloopsubsidies op zich genomen, waardoor zich geen renteverlies voor de

Provincie voordoet. De onderneming zal de € 36 miljoen en het renteverlies hierover,
moeten terugverdienen door middel van de verkoop van 785 woningbouwkavels. Hierbij
wordt beoogd dat de onderneming gronden aankoopt en vervolgens in overleg met Noord-
en Midden-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg de benodigde planologische

procedures doorloopt. Rvr woningen mogen slechts worden gebouwd op locaties die
gelegen zijn in, of aansluiten aan de bestaande bebouwingscontour, -clusters of -linten.
ook mogen deze niet zijn gelegen in de gouden zonering van het PoL2014.

Nog niet voor alle 785 woningen zijn locaties gevonden. Er dienen nog voor ongeveer 160

woningen locaties te worden gevonden, waarvan ongeveer 75 in Midden-Limburg. In
Weert zijn voor alle 41 woningen inmiddels locaties gevonden. In Leudal en Roerdalen is

ook voldaan aan cle taakstelling. In de andere gemeenten in Midden-Limburg resteert nog

een taakstelling.

Beoogd effect/doel

Het doel is zowel de provincie Limburg, Ruimte voor Ruimte Limburg CV als de gemeenten

in Midden-Limburg te helpen bij het realiseren van de resttaakstelling ruimte voor ruimte.

Argumenten

1.1 We hetpen andere gemeenten door een deel van hun taakstelling over te nemen.
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extra rvr woningen in Weert worden op de resterende taakstelling van andere gemeenten

in mindering gebracht.

1.2 De ruimte voor ruimte woningen tellen niet mee bii de planvoorraad.
Gedeputeerde Staten hebben bij schrijven d.d.74juni 2017 laten weten dat de

taakstelling ruimte voor ruimte additioneel is en niet meetelt in de planvoorraad.

1.3 Er blijkt nog een behoefte te zijn in Weert aan 1'pitters.
Met het toelaten van extra rvr woningen kunnen initiatiefnemers worden gefaciliteerd in

hun wens om in eigen beheer een woning te bouwen. Dit is een goecl alternatief voor de

regeling 'Bouwen in tuinen', die is ingetrokken. Inmiddels is een reservelijst aangelegd

voor gegadigden in Weert. De behoefte blijkt er te zijn. Gelet op de omvang van de kavels

zijn deze woningen geen concurrent voor de gemeentelijke grondexploitaties.

1.4 Ruimte voor ruimte kavels trekken mensen aan van buiten Weert'

Met de uitgifte van gronden in eigen grondexploitaties wordt ongeveer 77o/o van de kavels

verkocht aan mensen van buiten Weert. Van de 36 ruimte voor ruimte kavels waarvan de

eindgebruiker bekend is (bij 5 is dit nog niet het geval) komt22o/o van buiten Weert.

Verder worden ruimte voor ruimte woningen vaak bewoond door gezinnen met kinderen.

1.5 De financiële compensatie wordt verdubbeld'
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De bijdrage voor de woningen wordt verdubbeld, van € 10.000,- per woning conform de
huidige afspraken naar € 20.000,- per woning voor de extra woningen. Dit is netto winst
voor de gemeente.

Kanttekeningen en risico's

Er zijn geen kanttekeningen en risico's.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Eerder is met Ruimte voor Ruimte Limburg CV afgesproken dat Weert per woning een
bijdrage van € 10.000,- ontvangt voor in het verleden aangebrachte voorzieningen. Deze
bijdrage is aanvankelijk gestort in een nieuw gevormde reserve ruimte voor
ruimteregeling. Met de nota reserves en voorzieningen van 2013 is besloten de reserve
ruimte voor ruimteregeling op te heffen en de middelen toe te voegen aan de algemene
reserve.

Thans wordt het aanbod gedaan om perwoning een vergoeding van € 20.000,- te betalen
In totaal wordt dit € 400.000,-, mochten alle 20 woningen er daadwerkelijk komen.
Conform bestendige gedragslijn worden de middelen toegevoegd aan de algemene
reserve.

Uitvoering/evaluatie

Via de jaarrekening van de gemeente wordt verslag gedaan van de uitvoering.

De benodigde bestemmingsplannen worden te zijner tijd aan de raad ter vaststelling
aangeboden. Dit gebeurt gefaseerd en zal naar verwachting in een tijdsbestek van
meerdere jaren plaatsvinden.

Com mu n icatie/ participatie

Ruimte voor Ruimte Limburg CV wordt per brief van het besluit van de raad op de hoogte
gesteld.

Geadviseerd wordt dit voorstel als B-stuk te agenderen.

Overleg gevoerd met

Intern:

Financiën: Edward Salman en Loet Koppen
Theo van Tilburg

Extern:

Ruimte voor Ruimte Limburg CV: Ger Driessen en René Steíjvers

Bijlagen

Raadsvoorstel
Ingekomen verzoek van Ruimte voor Ruimte Limburg CV
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Onderwerp

Ruimte voor Ruimte woningen.

Voorstel

Met het verzoek van Ruimte voor Ruimte Limburg CV voor de bouw van 20 extra ruimte
voor ruimte woningen (1-pitters) in te stemmen.

Inleiding

De gemeente heeft met Ruimte voor Ruimte Limburg CV afgesproken dat in Weert 41
ruimte voor ruimte woningen (rvr woningen) toegelaten worden. Het gaat om de ruimte
voor ruimte regeling 2e tranche. Begin jaren 2000 is in Weert 41.000 m2 stallen gesloopt.
De kosten zijn destijds gesubsidieerd door Ruimte voor Ruimte Limburg CV. Om deze
kosten terug te verdienen worden rvr woningen toegelaten.

De regeling kent zijn oorsprong in de Regeling Beëindiging Veehouderijen (RBV) van
maart 2000. Deze regeling bestond uit twee tranches. Op grond van deze regeling konden
subsidies worden verstrekt voor de beëindiging van intensieve veehouderijen (doorhalen
van dier- en mestrechten). Deze regeling is opgezet door een samenwerking tussen de
voormalige ministeries van VROM en LNV met vijf provincies (Gelderland, Overijssel,
Utrecht, Noord-Brabant en Limburg) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

In de concentratiegebieden, waaronder Noord- en Midden-Limburg, konden agrariërs
bovendien deelnemen aan het onderdeel 'Ruimte voor Ruimte' van RBV. Dit onderdeel
hield in dat ondernemers die hun veehouderijbedrijf beëindigden en de betreffende stallen
afbraken, voor de sloopkosten en de verloren gegane waarde van de stallen een subsidie
ontvingen. Voor die sloopsubsidies heeft het rijk geen geld beschikbaar gesteld. Deze
subsidies worden gefinancierd vanuit extra woningbouwmogelijkheden die het rijk heeft
toegekend aan de vijf betrokken provincies. Dit is op 15 maart 2000 vastgelegd in het
Pact van Brakkenstein.

De eerste tranche hield in dat woningen werden gebouwd op de locatie van het
veehouderijbedrijf zelf, dat werd beëindigd. In Weert hebben 2 agrariërs aan de eerste
tranche deelgenomen. Het ging om 4 woningen (Castertweg 9 en Trancheeweg 38, 42 en
44). De gemeente was hier verder geen partij in, behoudens de planologische
medewerking.

In de tweede tranche is in Limburg bijna 370.000m2 aan stallen gesloopt, waarvan ca.
41.000 mz in Weert. Er is ruim € 36 miljoen aan sloopsubsidies uitbetaald aan agrariërs.
In deze tranche is de provincie Limburg een publiekprivate samenwerking (PPS)
aangegaan met BPD (voorheen: Bouwfonds Ontwikkeling BV en daarvoor Rabo Vastgoed
BV). Deze joint-venture, Ruimte voor Ruimte Limburg C.V,, heeft de voorfinanciering van
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de verstrekte sloopsubsidies op zich genomen, waardoor zich geen renteverlies voor de

Provincie voordoet. De onderneming zal de € 36 miljoen en het renteverlies hierover,
moeten terugverdienen door middel van de verkoop van 785 woningbouwkavels. Hierbij
wordt beoogd dat de onderneming gronden aankoopt en vervolgens in overleg met Noord-
en Midden-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg de benodigde planologische
procedures doorloopt. Rvr woningen mogen slechts worden gebouwd op locaties die
gelegen zijn in, of aansluiten aan de bestaande bebouwingscontour, -clusters of -linten.
Ook mogen deze niet zijn gelegen in de gouden zonering van het POL2014.

Nog n¡et voor alle 785 woningen zijn locaties gevonden. Er dienen nog voor ongeveer 160

woningen locaties te worden gevonden, waarvan ongeveer 75 in Midden-Limburg. In
Weert zijn voor alle 41 woningen inmiddels locaties gevonden. In Leudal en Roerdalen is
ook voldaan aan de taakstell¡ng. In de andere gemeenten in Midden-Limburg resteert nog

een taakstelling.

Beoogd effect/doel

Het doel is zowel cle provincie Limburg, Ruimte voor Ruimte Limburg CV als de gemeenten
in Midden-Limburg te helpen bij het realiseren van de rest taakstelling ruimte voor ruimte.

Argumenten

1.1 We helpen andere gemeenten door een deel van hun taakstelling over te nemen.
Door nu extra woningen in Weert toe te laten worden andere gemeenten geholpen. De

extra rvr woningen in Weert worden op de resterende taakstelling van andere gemeenten
in mindering gebracht.

1.2 De ruimte voor ruimte woningen tellen niet mee bii de planvoorraad'
Gedeputeerde Staten hebben bij schrijven d.d. t4 juni 2OL7 laten weten dat de

taakstelling ruimte voor ruimte additioneel is en niet meetelt in de planvoorraad.

1.3 Er blijkt nog een behoefte te zijn in Weert aan l-pitters'
Met het toelaten van extra rvr woningen kunnen initiatiefnemers worden gefaciliteerd in

hun wens om in eigen beheer een woning te bouwen. Dit is een goed alternatief voor de
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voor gegadigden in Weert. De behoefte blijkt er te zijn. Gelet op de omvang van de kavels
zijn deze woningen geen concurrent voor de gemeentelijke grondexploitaties.

1.4 Ruimte voor ruimte kavels trekken mensen aan van buiten Weett.
Met de uitgifte van gronden in eigen grondexploitaties wordt ongeveer I7o/o van de kavels
verkocht aan mensen van buiten Weert. Van de 36 ruimte voor ruimte kavels waarvan de

eindgebruiker bekend is (bij 5 is dit nog niet het qeval) komt22o/o van buiten Weeft.
Verder worden ruimte voor ruimte woningen vaak bewoond door gezinnen met kinderen.

1.5 De financiële compensatie wordt verdubbeld.
De bijdrage voorde woningen wordtverdubbeld, van € 10.000,- perwoning conform de

huidige afspraken naar € 20.000,- per woning voor de extra woningen. Dit is netto winst
voor de gemeente.

Kanttekeningen en risico's

Er zijn geen kanttekeningen en risico's.

Financiële gevolgen
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Eerder is met Ruimte voor Ruimte Limburg CV afgesproken dat Weert per woning een
bijdrage van € 10.000,- ontvangt voor in het verleden aangebrachte voorzieningen. Deze
bijdrage is aanvankelijk gestort in een nieuw gevormde reserve ruimte voor
ruimteregeling. Met de nota reserves en voorzieningen van 2013 is besloten de reserve
ruimte voor ruimteregeling op te heffen en de middelen toe te voegen aan de algemene
reserve.

Thans wordt het aanbod gedaan om per woning een vergoeding van € 20.000,- te betalen
In totaal wordt dit € 400.000,-, mochten alle 20 woningen er daadwerkelijk komen.
Conform bestendige gedragslijn worden de middelen toegevoegd aan de algemene
reserve.

Uitvoering/evaluatie

Via de jaarrekening van de gemeente wordt verslag gedaan van de uitvoering.

De benodigde bestemmingsplannen worden te zijner tijd aan uw raad ter vaststelling
aangeboden. Dit gebeurt gefaseerd en zal naar verwachting in een tijdsbestek van
meerdere ja ren plaatsvinden.

Comm u n icatie/ participatie

Ruimte voor Ruimte Limburg CV wordt per brief van uw besluit op de hoogte gesteld,

Advies raadscommissie

Bijlagen

Ingekomen verzoek van Ruimte voor Ruimte Limburg CV

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan

Bu en wethouders van Wee
secreta ris, de burqemeester,

G. Brinkman A.A.M.M. Heiimans
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RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 januari 2018

besluit:

Met het verzoek van Ruimte voor Ruimte Limburg CV voor de bouw van 20 extra ruimte
voor ruimte woningen (1-pitters) in te stemmen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 februari 2018

De oriffier. De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Coften A.A.M.M. Heijmans
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Extro éénpitlørs gemøent e W eert

Geacht Calle.ge,

fn oansluiling op het pretlíge onderhoud m¿t wethouder F. vqn Eersel en mevrouw M. Arts
d.d. 15 december jl., vrogen wij ook longs schriftelijke weg uw oondqcht voor het volgende.
De eerder met de gemeenleWeerl ove?eengakomen RvR-tqqkstelling is nogenoeg
ofgerond, rekening houdende meT de thons nog lopende z procedures.
Tn een zeer goede sqmenw¿nking hebben we hiermee gøzsmenlijk tegemoet kunn¿n komen
oon (veelol) bíjzondere woonwensen von woningzoekendenuit Weert en omgeving.

Tevens hebben wij geconstoteerd dqt de behoefteoon grotere bouwkqvels op bijzondere
locoïies in Weerf nog sleeds aanwezig is. Een aonhoudende vroog von specif ieke
doelgroepen díe hun woonwens¿n in de reguliere bouwptonnen nie'l of onvoldoende kunnen
vervullen.
Graag zouden wij tegemoet willen komen san deze behoefte.
In verbqnd hiermeeverzoeken wij u con ons toestemming Ie verlenen om bovenop de
eerder overeengekomen tqokstelling 20 éénpitters te mogen ontwikkelen.

RttR LÛttbary c,v. / Eeheer B.v.t 'ccn sø;ûen ærlclngwúand ãtaæn de Ptuvlncic Lt nbulg ¿n BpD ontu¡lkkett tg Bv tÉørke Rutt ttß soorRulmte,
APD Aúulkkellng BY ls eeln ond.erd.eclenRabúø;nk

Rulntc voor Rr¡lrnte Portbu. SZOO Ltmburglaan 10
p.a.ProvlûcleLtnburg 6.2A2ìüA Maârtrlcht 6229GAMec¡trtcht

rw. ilIntcrcor¡r¡lartal¡¡tbr¡rf . nl
tecrotedsst.¡¡9r@!rnllnburgol
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RvR Límhurg C.V.

Ruimte voor Ruimte Limburg cV is olsdon bereid om, in plaats von de eerder
overeengekomen bíjdroge qan de gemeen'le od. € 10.000,00 per kavel, een bíjdrage von
€ 20.000,00 per gerealíseerde woningbouwkqvel qon de gemeente af te drogen.

Wíj hopen u met het vorenstoondø voorolsnog voldoende te hebben geìhforme erd en zien
uw reoctie met belongstelling tegemoet.

RvR Limburg C.V., nomens deze
RvR Limburg Beheer 8.V., beherend vennoof

2

6.H.M. Driessen
beherend dírecleur

Nomens dezen,

Mr.6l. Klüter,
iDirectiesecre tqris

BPD Ontwikkeling 8.V..
uitvoerend directeur
krochtens volmochl vert egenwoordigd
door A.J.L. Sistermqns
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