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DATUM 27-6-2016 

AAN Provinciale Staten, leden commissie RGW 

VAN Gedeputeerde Bart Krol 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Stand van zaken vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) 

 

Ik had eerder toegezegd u halverwege 2016 te informeren over de voortgang Vrijkomende agrarische bebouwing 

(VAB).  

 

In maart 2014 is er een landelijke rapport over vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) verschenen in opdracht 

van het InnovatieNetwerk uitgevoerd door Alterra. Hierin staat dat er in onze provincie in de periode 2012-2030 

circa 1,1 miljoen m2 bebouwing vrijkomt. De gebiedscommissies hebben mede daarom in het door uw Staten 

vastgestelde Meerjarenprogramma AVP de opdracht gekregen om zich ook te richten op de mogelijke VAB 

(vrijkomende agrarische bebouwing) problematiek.  

 

Concreet zijn de vragen aan de gebiedscommissies: 

 Het nader in beeld brengen problematiek op regionaal/intergemeentelijk niveau; waar gaat het mis; waar 

gaat het goed? Wat kunnen andere eigenaren van agrarische bedrijfspercelen daarvan leren en welke 

aanknopingspunten levert dat op voor het verbeteren van gemeentelijk en provinciaal beleid? 

 Het bevorderen van intergemeentelijke samenwerking bij de aanpak (bundelen deskundigheid; coördineren 

gemeentelijk beleid; casussen gezamenlijk bespreken; leren van goede voorbeelden). 

 Nieuwe initiatieven/experimenten voor zorgvuldig hergebruik van bedrijfspercelen procesmatig 

ondersteunen (bv op gebied van kwalitatieve inpassing; verkenning financieringsmogelijkheden), als dit 

kennis oplevert die ook elders toepasbaar is. 

 Procesmatige ondersteuning van initiatieven gericht op sloop op bedrijfslocatie(s) in waardevol gebied in 

combinatie met (woning)bouw aan de rand van de kern op ruimtelijk afgewogen locaties. 

 Het leggen van verbindingen / benutten van kansen voor meekoppeling aan projecten gericht op andere 

doelstellingen uit het AVP (bijvoorbeeld landbouwstructuurverbetering; voorkomen bodemdaling, recreatie). 

 

De Stuurgroep Groene Hart  ziet ook een opgave, het programmabureau Groene Hart had daarvoor in 2015 al 

nadere (afstudeer-)onderzoeken laten doen én een aantal bijeenkomsten georganiseerd.  

 

Meer gedetailleerd provincie breed onderzoek naar VAB noodzakelijk 

Door betrokken partijen en een aantal experts zijn in een aantal werksessies bepaald welk nader onderzoek er 

provincie breed nog noodzakelijk is, waarmee meer inzicht ontstaat of en waar problemen zouden kunnen 

ontstaan en waarmee ook gerichter aan oplossingen kan worden gewerkt. Uit het landelijk onderzoek van Alterra 

valt dat nog onvoldoende te halen. Inschatting is dat het nader onderzoek na opdrachtverlening binnen 3 

maanden gereed kan zijn (planning oktober 2016). 

 

Stand van zaken Utrecht Oost/O-gen 

Onderdeel van het gebiedsprogramma van O-gen is het oprichten van een sloopbank (ze noemen het "VAB-

loket”), waarmee VAB locaties enerzijds worden ‘gesloopt’ en anderzijds landingslocaties (voor wonen en/of 

bedrijvigheid) worden gerealiseerd die beter aansluiten bij de ruimtelijke kwaliteiten en beter aansluiten bij het 

provinciaal omgevingsbeleid. Dit gebeurt door middel van het verhandelen van ontwikkelrechten om de sloop te 

financieren. O-gen is de laatste hand aan het leggen aan een verbeterd projectvoorstel voor het oprichten van dit 

"VAB-loket".  
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Vanuit het debat over de herziening van de provinciale ruimtelijke structuurvisie en ruimtelijke verordening heeft 

gedeputeerde Van den Berg gesprekken gevoerd met een aantal wethouders uit Utrecht Oost. In het voorstel 

voor de nieuwe PRV gaan de sloopmeters < 1000 m2 straks ook meetellen.  

 

Stand van zaken Utrecht West 

Utrecht West onderzoekt de mogelijkheden om bij nieuwbouw van stallen rekening te houden met toekomstig 

(her)gebruik. Wat betreft vrijkomend vastgoed is vastgesteld dat het provincie brede onderzoek kan bijdragen aan 

urgentiebepaling.   

 

Landelijke bijeenkomsten  

De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en RCE (Rijksinstituut Cultureel Erfgoed) hebben drie 

landelijke bijeenkomsten belegd, met als doel de problematiek VAB’s agenderen, netwerkvorming, kennis van 

achtergronden, beter inzicht in regionale verschillen, slimme oplossingen en goede voorbeelden verzamelen en 

het schetsen van mogelijkheden van verschillende overheden en andere actoren.  

De 1
e
 bijeenkomst was op 19 april jl.. Er zijn veel interessante informatie en voorbeelden gedeeld. De provincie 

Noord-Brabant meldde bijvoorbeeld dat zij al gevallen hadden meegemaakt waarbij sloop gratis is, indien de 

gebruikte materialen hergebruikt kunnen worden (b.v. staal). Ook wordt in Noord Brabant nagedacht over een 

“stal-voor-stalregeling” (pas nieuwe stallen bouwen als elders wordt gesloopt). De benoemde openstaande 

vragen zijn “de fiscale kant van de zaak” én de gevolgen van de (invoering van de) omgevingswet.  

De toen gegeven presentatie van Alterra, welke een globaal overzicht geeft van de landelijke problematiek, is als 

bijlage bijgevoegd.  

 

Op 26 mei is er door de VNG ook een landelijke Seminar over VAB georganiseerd. Geconstateerd werd dat VAB 

in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de eigenaar zelf is. De legitimatie voor bemoeienis van de 

overheid ligt in de mogelijkheden voor plattelandsontwikkeling en energietransitie, aanwezigheid van asbest, de 

verloedering van het landschap en veiligheid.  

 

Interne afstemming 

Er vindt ook interne afstemming plaats met de andere leegstandsdossiers, zoals kantoor-, retail- en 

maatschappelijke bebouwing.  

 

Ik zal u eind oktober 2016 opnieuw informeren. Dan kan ik u ook de uitkomsten van het nader onderzoek 

meegeven.  

 

 


