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Programma Leegstand 
– Experimenten (detailhandel / werklocaties) 
– Experimenten Vab’s 
– Instrumenten (Sloopregelingen e.d.) 
– Kennis op orde (onderzoek EIB: stand van leegstand) 
– Kennis op orde (verdieping Alterra: Brabant en Vab’s) 

 
Dwarsverbanden, o.a.: 
– Omgevingsvisie, verstedelijking 
– Cultureel erfgoed  
– Leefbaarheid 
– Agrofood 

 
 

      

 



Doelen 
Algemeen: zie bestuursakkoord 
– ... 

 
Hoe doen we dat 
– technologie verbinden met 

energieke samenleving 
– oplossen van knelpunten 
– leren door doen 
– Brabant als ‘living lab’ 
– kansen voor Brabant 
– co-creatie 
 
 



Wat wil de provincie? 
– Schaalniveau 
– Relatie maatschappelijke opgaven en locaties/gebied  
– Wat zijn drijfveren / hoe ziet het probleem er echt uit 
– Concurrentie bij herbestemmen met o.a. stedelijke functies  
– Wat is de kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de grond 
– Relatie met nieuwe functies gericht op transitie agrofood, 

energie, circulaire economie 
– Opschalingseffect in relatie tot verstedelijkingsbeleid 
– Relatie met sociale netwerken / leefbaarheid 

 



6 november 2015  
– 5-10% herbestemmen 
– 5-10% sloop 
– rest, zijnde 80-90% nog geen concreet beeld 

 
 
 

– Verordening Ruimte en Structuurvisie Ruimtelijke ontwikkeling 
maken al veel mogelijk 

– Ladder voor duurzame verstedelijking geeft houvast 
– Bouwsteen verstedelijking: opmaat voor omgevingsvisie  



Te beginnen met 4 Gemeenten 
1. Boxmeer 
2. Gemert-Bakel 
3. Oss 
4. Hilvarenbeek 

 
In overweging: Den Bosch, Deurne, Bladel, Woudrichem, 
Steenbergen, Zundert, Someren, Asten, ... 
 
Verdiepen en verbreden: op aspecten sloop en gebiedsgericht 
werken 
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1. Boxmeer 
– Paul van de Hoek 
– Bas Krebbers 

 
– gebieden aanwijzen 

voor verruimd VAB 
beleid 

– tijdelijk gebruik 
– sparen voor sloop 



Aanpak 
– huidig BP kent al hergebruiksmogelijkheden voor VAB’s en in 

aangewezen bebouwingsconcentraties 
– structuurvisie Boxmeer geeft al gebieden aan waarin meerdere 

functies naast elkaar voor komen  
 

– beiden zullen, samen met de uitkomsten van een inventarisatie 
door de ZLTO van leegstaande en vrijkomende locaties, de input 
vormen om gebieden aan te wijzen waar een verruimd VAB-
beleid van toepassing zal zijn.  

– een dergelijk beleid zal niet voor alle locaties gelden. De 
gemeente heeft duidelijk voorkeur voor een aantal locaties 
 



vervolg 
– De ZLTO komt met nadere inventarisatie van Vab’s (verwacht 1e 

kwartaal 2016) 
– info avonden met de agrariërs waar de resultaten van de ZLTO en 

concept aanpak van de gemeente worden toegelicht  
– Feitelijk gaat het over tijdelijk vergunning voor afwijkend 

planologisch gebruik, bijvoorbeeld 5 jaar, voor specifieke start-
ups.  

– De gemeente sluit een anterieure overeenkomst met de 
betreffende agrariërs die en locatie beschikbaar maken voor 
start-ups (sparen / reserveren voor ruimtelijke kwaliteit / sloop!); 

– Raadsbesluit in najaar 
 

 



2. Gemert - Bakel 
– Mireille Winkelmolen 

 
– proeftuin Elsendorp 
– gebiedsaanpak 



Probleem 
– periode 2010-2020: 142 IV bedrijven maken keuze voor de 

toekomst : [50% gaat stoppen, 50% gaat moderniseren 
– 66% huidig gebruik komt niet overeen met de bestemming 
– 1.247 m2 = gemiddelde m2 bebouwing per locatie 
– er is sprake van ‘stilstand’/nauwelijks ontwikkeling van deze 

locaties 
– er is wel dynamiek en bedrijvigheid op deze locaties (!) maar 

verandering vraagt investeringen (sloop oude gebouwen, 
sanering asbest e.a., nieuwbouw of verbouwing en inrichting 
locatie) 

– Verkrijgen van een woon en/of bedrijfsbestemming in 
buitengebied (MKB) is vaak lastig. 
 



Oplossing 

– bundel initiatieven, versterk samenwerken 
– versterk identiteit gebied en zoek nieuwe 

impulsen 
– focus op meer dan gebouwen, ook grond en ruil 

komen in beeld (principes van stedelijke 
herverkaveling) 

– gezamenlijk investeren (met nieuwkomer(s)) voor 
de toekomst 
 



3. Oss 
– Elrieke Broeksteeg 
– Sander Magielsen 

 
– 200 bedrijvenlocaties 
– 100.000 m2 vrijkomende 

stalruimte 
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Aanpak op 3 lijnen 
– in zone ruimer 

herbestemmen 
– stimuleren van sloop 
– stimuleren van boer 

en agrarische sector 



Sloop in beweging 
1. vooruitlopen op baten, waarde behouden: later in te zetten als 

kwalitatieve tegenprestatie in een ruimtelijke procedure op de 
locatie zelf, of te verhandelenin een ruimtelijke procedure elders 
(binnen de gemeente of provincie)  

Vb: een constructie als bij het verhandelen van m² intensieve 
veehouderijstallen in het kader van de RvR regeling 
 

2. Bouwvlak voor bouwvlak regeling: juridisch/planologisch ruimte 
voor een agrarisch bouwvlak groter dan 1.5 ha in ‘gemengd 
landelijk gebied’, wanneer elders een agrarisch bedrijf beëindigd 
wordt.  



Sector in beweging 
Aan de keukentafel: gebiedsmakelaar en erfbetreder... 
– Matchmaking: een sleutelrol bij overleg met zowel stoppende als 

ontwikkelende agrariërs.   
Vb. bij sloopstimuleringsregeling maar ook voor uitruil van locatie tussen een 
stoppende agrariër in primair agrarisch gebied en agrariër met 
ontwikkelingswens in ‘gebied beperkingen veehouderij’ 

 
– Bewustworden: tav mogelijke verschil tussen de lopende 

investering/schuld en de feitelijke boekwaarde (verwachte 
waarde), een soort ‘reality check’ 
 



4. Hilvarenbeek 
– Joep Kools 
– Vera Voigt 

 
– Doel:  

• leegstand voorkomen in 
buitengebied 

• nieuwe economische dragers 
stimuleren 

 



Uitdaging 
– Vab-locaties zijn bekend in BP: herbestemmen komt niet van de 

grond, sloop evenmin 
 

– Garantieregeling (o.a. voor sloop of omschakelen) met 
proefperiode 

– Voorkomen van concurrerende nieuwe economische dragers in 
regio 

– visie op ontwikkeling van deelgebieden van het buitengebied 
 

– Proefperiode met tijdelijke ontheffing / tijdelijke bestemming 
 



En verder ... 
– 4 gemeenten zijn op pad,  
– anderen haken aan of zijn zelf al op pad (Zundert, Deurne, Den 

Bosch, Bladel, Woudrichem...) 
– het gaat om verbreden, versnellen en verdiepen 

 
– met meer externe relaties en betrokkenheid 

 
 

 



Een nieuw flankerend project 
met o.a. aandacht voor: 
- versterken samenwerking met Agrofood, VNG, ZLTO, 

Innovatienetwerk... 
- bewustwording bij agrariërs over hun eigen positie en rol 
- kansen uitwerken (herbestemmen, sloop, nieuw voor oud) in 

relatie tot landschap en maatschappelijke opgaven 
- fiscale maatregelen en financiering (banken en belastingdienst) 
- betrokkenheid streeknetwerken en samenwerkingsverbanden van 

agrariërs, omwonenden en ondernemers 
- relatie omgevingsvisie, verstedelijkingsbeleid,  
- mogelijkheden staldering, verhandelen ontwikkelrechten, ...  



Landschappelijke kwaliteit 
Vb NO-Twente 



Een helder beeld in december 2016 
– we halen het net op in november (ervaringen, bevindingen) 
 
– verwacht besluitvorming in GS in december 2016 over vervolg 

aanpak Vab’s 

 



Facts and figures 2016  
– Algemeen onderzoek naar feiten over leegstanddoor EIB  
– Cijfers van Alterra mrt’2014 zijn in april 2016 geactualiseerd 
– ZLTO doet op verzoek per gemeente eigen onderzoek 



 



Definities uit mrt’2014 





Cijfers volgens Alterra (rapport mrt’2014) 
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