
Plenair 
Slot 

Voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt 
Hoe nu verder? 



Plenair 
Hoe voorkomen we dat geschiedenis zich 
herhaalt? 
• Invoeren leegstandsbelasting (België) 
• Bij vergunningverlening regelen slopen na stoppen gebruik 
•  ‘Statiegeld’-regeling 
• (Fiscale) reservering voor sloopkosten 
• Planologisch beleid ‘ster/duurzame’ lokaties 
• Slimmer ontwerpen: modulair en her te gebruiken 
• ‘Bouwpakketten’ zijn er al  
• Samenwerking en gebiedsaanpak (waarde creeren gebiedsfonds) 



Voorkomen herhalen geschiedenis 
Deel 2 
• Multidisciplinair team (gebruikers, bouwers, slopers, ontwerpers, etc.) 
• Ontwerpwedstrijd? 

 



 
Hoe nu verder? 
Gemeenten en VNG 
 • Experimenten verder oppakken (Innovatieve herbestemming(en), 

tijdelijke bestemmingen, Modelregeling ‘Twente’, veilingmodel 
Saxion, sloopregelingen Rijssen-Holten/Bronckhorst, slooplening 
Someren, stalderen (?), ……. ,    ……) 

• Uitkomsten monitoren en met elkaar delen 
• Uberhaupt breder ervaringen delen: voorkomen dat wiel vaker moet 

worden uitgevonden!  
 
• Digitaal VNG-platform/forum 
 

 
 
 



Hoe nu verder? 
VNG en anderen 
• Samenwerking tussen overheidspartijen: VNG/Rijk/IPO; kennis en 

ervaringen delen 
• Samen optrekken VNG, VLB (accountants), LTO,  RABO, NVM, rijk en 

IPO/provincies 
• Specifieke thema’s: bewustwording bij boeren/eigenaren en fiscale 

verbeteringen 
 
 



Hoe nu verder? 
In de praktijk 
• Communicatie vanuit waardeverwachting. Vroeg bij de boer aan tafel 
• Lening kan beweging op gang brengen 
• Werk aan goede planexploitatie. Is kennis voor nodig bij initiatiefnemer én 

gemeente. Inclusief fiscale aspecten. 
• Je kan ook fiscaal stimuleren. Denk aan 150% aftrek van sloopkosten. 
• Bij omschakelen (zelf of in samenwerking) niet fiscaal afrekenen.  
• Zorg voor een goed verdienmodel bij sanering; dan gebeurt het vanzelf 
• Binnen bankproducten meer flexibiliteit bij aflossen. 
• In tijden dat het goed gaat meer aflossing eisen 



Hoe nu verder in de praktijk? 

• Woningen: vooral gehuchten versterken 
• Een goed plan verdient ruimte!? 
• Herbestemming: zoneren! 
• Europees geld om te slopen. Vorm van vergroening /landschappelijke 

waarde. 
• Fondsvorming/ sloopbank: Uitbreidende boer koopt, slopende boer brengt. 
• Tijdelijke bestemmingen om sloop te betalen.  
• Verdienmodel restprodukten 
• Verkennen collectiviteit / fasering  
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