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Inleiding

Voor u ligt de zesde voortgangsrapportage van het project “Ruimte voor Ruimte Noord- en Midden Limburg”.
Met deze voortgangsrapportage geven wij invulling aan de wens van Provinciale Staten per motie juli 2002,
om u halfjaarlijks te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het project Ruimte voor Ruimte
Noord- en Midden Limburg.
U leest over de stand van zaken van de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV) per 30 juni 2005,
over het realiseren van compensatiewoningen per 1 augustus 2005. In Hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de
RBV, het Pact van Brakkenstein, de Ruimte voor Ruimte regeling in Noord- en Midden Limburg en de voorﬁnanciering in de eerste en de tweede tranche. Vervolgens wordt op beide tranches afzonderlijk in gegaan
in hoofdstukken 2 en 3. In hoofdstuk 4 vindt u informatie over de publiek-private samenwerking tussen de
Provincie Limburg en Rabo Vastgoed B.V.
Samenvattend zijn onderstaande punten de meest van belang zijnde veranderingen ten opzichte van de
vorige voortgangsrapportage.
Inmiddels hebben wij het normbedrag eerste tranche deﬁnitief vastgesteld. Hierdoor heeft ook de deﬁnitieve afrekening met de voorﬁnancierende Noord- en Midden-Limburgse gemeenten kunnen plaatsvinden.
Ondanks dat wij op dit moment nog met een tekortsituatie van circa € 225.000,-- in deze eerste tranche
worden geconfronteerd (zie paragraaf 1.3.1 en 2.1.2), is de verwachting dat in deze eerste tranche door
middel van de zelfbouwregeling dit tekort geheel of grotendeels zal worden teruggebracht.
Overigens heeft de RvR Limburg Beheer B.V. zich bereid verklaard om bij een eventueel tekort (maximaal
€ 480.000,--) dit ten laste van de 2e tranche te laten komen. Enkele gemeenten hebben reeds hun
voorﬁnanciering terugverdiend door middel van woningbouw; er zijn ook gemeenten die dit traject nog niet
voltooid hebben. Van het totaal aantal te realiseren woningen in deze eerste tranche moet voor ruim 10% van
de benodigde woningen (circa 30 woningen) de ontwikkeling nog worden gestart.
In de tweede tranche is een krediet ter beschikking gesteld van maximaal € 47.7 miljoen. Inmiddels wordt
steeds meer duidelijk dat we ruim binnen dit budget zullen blijven en dat naar verwachting ruim € 37 miljoen
nodig zal zijn.
In deze tweede tranche zijn inmiddels 54 kavels verkocht en hebben ruim 210 woningbouwkavels de planologische procedure inmiddels doorlopen.
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Recentelijk is op rijksniveau aan de Minister van VROM door de landelijke rekenkamer de vraag gesteld
hoe de minister de Kamer heeft geïnformeerd over de voortgang van Ruimte voor Ruimte binnen de diverse
Provincies. Dat is voor de minister aanleiding geweest om aan de Provincies nog eens de stand van zaken op
te vragen. De gevraagde informatie had betrekking over de voortgang van de sloop, het aantal deelnemende
bedrijven en de aantallen gerealiseerde en te realiseren woningen. Medio juni hebben wij de minister hierover
geïnformeerd.
Voorzover ons bekend heeft de minister van VROM nog geen voortgangsverslag naar de Kamer gezonden.
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Algemene uitgangspunten

1

In dit hoofdstuk vindt u hoe de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV) tot stand kwam, een beschrijving van het Pact van Brakkenstein, en leest u over het Ruimte voor Ruimte beleid in Noord- en Midden
Limburg en de voorﬁnanciering in de eerste en de tweede tranche.
1.1

DE RBV

In september 1999 heeft minister Brinkhorst de Tweede Kamer een integrale aanpak van de mestproblematiek toegezegd. Dat was nodig om in 2003 te kunnen voldoen aan de EG-nitratenrichtlijn. De openstelling RBV
1e tranche verscheen voor het eerst op 20 maart 2000 in de Staatscourant. De regeling houdt op hoofdlijnen
in dat: deelnemers subsidie konden aanvragen voor de beëindiging van verschillende takken van intensieve
veehouderij (varkens, kippen en rundvee). Als voorwaarden voor subsidieverstrekking gelden:
— de aanvrager dient te stoppen met de mestproductie van de te beëindigen tak;
— de varkensrechten dan wel mestproductierechten komen te vervallen;
— de milieuvergunning wordt ingetrokken (of aangepast);
— de aanvrager mag gedurende 10 jaar op die locatie de beëindigde veehouderijtak niet meer uitoefenen.
Agrariërs die hun intensieve veehouderij beëindigen kunnen een subsidie krijgen voor het inleveren van dieren mestrechten(fosfaatregeling) bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Aanvullend kunnen zij een subsidie voor de sloop van de vrijkomende stallen krijgen. Bedrijven hebben zich kunnen
aanmelden voor de sloopregeling én de fosfaatregeling, of alleen voor de fosfaatregeling. De subsidie voor
bedrijfsbeëindiging geldt landelijk, de sloopvergoeding wordt alleen verstrekt als het gaat om gebouwen
die (geheel of hoofdzakelijk) gelegen zijn in de concentratiegebieden. Als het gaat om gronden die in een
reservaatgebied of natuur-(ontwikkelings)gebied liggen, dan moeten deze gronden aan het Bureau Beheer
Landbouwgronden (BBL) worden overgedragen voor de realisatie van de EHS. Als op dezelfde grond
woningbouw is toegestaan op basis van het bestemmingsplan of artikel 19 van de WRO, dan wordt geen
sloopvergoeding verstrekt, de zogenaamde zelfbouwregeling.
De sloopvergoeding bestaat uit een vast bedrag van € 22,69 per m2 gesloopte stal en een tegemoetkoming
in de waarde van het gebouw. Deze waarde wordt op basis van een taxatie bepaald. De hoogte van de
vergoeding is een percentage van de gecorrigeerde vervangingswaarde.
Deze regeling is in twee tranches opengesteld. De eerste tranche liep van 19 maart 2000 tot 19 april 2000.
De tweede tranche van 1 oktober 2001 tot 1 november 2001.
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1.2

HET PACT VAN BRAKKENSTEIN

Voor het opkopen van mestrechten (bedrijfsbeëindiging) stelde LNV een bedrag van ruim € 300 miljoen
beschikbaar. Voor de sloopvergoeding heeft het Rijk geen geld beschikbaar gesteld. Deze sloopvergoeding wordt geﬁnancierd vanuit de extra woningbouwmogelijkheden die het Rijk heeft toegekend aan de vijf
betrokken Provincies (Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel, Utrecht). Dit alles is vastgelegd in het
zogenaamde Pact van Brakkenstein, het bestuurlijke afsprakenkader tussen LNV, VROM en de Provincies
Gelderland, Overijssel, Utrecht, Noord Brabant en Limburg en de VNG (15 maart 2000). Het hieruit voortvloeiende beleid noemen we het Ruimte voor Ruimte beleid.
In dit Pact van Brakkenstein is een indicatieve onderverdeling opgenomen van de door het Rijk ter beschikking gestelde extra 6500 woningen. In het IPO-overleg zijn op basis van de oppervlakte te slopen agrarische
bedrijfsgebouwen aan Limburg circa 1200 woningen toegekend.
Als het Rijk en de Provincies gronden inbrengen voor woningbouw, zal dit tegen kostprijs gebeuren. De
Provincies nemen de verantwoordelijkheid op zich voor de organisatie van de voorﬁnanciering en garantstelling voor de sloopregeling. De Dienst Regelingen (DR voorheen LASER) van het ministerie van LNV voert de
subsidieafhandeling uit.
1.3

DE RUIMTE VOOR RUIMTE REGELING IN LIMBURG

Met het project Ruimte voor Ruimte beoogt de Provincie Limburg een ruimtelijke kwaliteitsverbetering van
het Limburgse landelijke gebied te bereiken. Door middel van de landelijke RBV zijn intensieve veehouderijbedrijven in de gelegenheid gesteld om hun bedrijf te beëindigen, door het verkopen van hun mestrechten en
door hun stallen gesubsidieerd te laten slopen. De Provincie Limburg betaalt deze sloopsubsidie. Verdeeld
over twee tranches heeft de Provincie hiervoor bijna € 70 miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt
voorgeﬁnancierd. Het is de bedoeling dat dit geld door middel van extra woningbouw wordt terugverdiend.
In de eerste tranche Ruimte voor Ruimte heeft de Provincie Limburg via bestuurlijke afspraken (verwoord
in bestuursovereenkomsten) de ﬁnanciering van de sloopvergoeding via 17 Noord- en Midden-Limburgse
gemeenten laten lopen (zie paragraaf 1.3.1). In de tweede tranche is de Provincie Limburg een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met een private partner, namelijk RABO Vastgoed B.V. (zie paragraaf
1.3.2)
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Het streekplan is ten gevolge van Ruimte voor Ruimte aangepast en inmiddels in het POL (zie aldaar
paragraaf 9.2.1. blz. 252) opgegaan. Kern van het Ruimte voor Ruimte-beleid is dat de sloopvergoedingen
worden gegenereerd uit de opbrengst van de uitgifte van extra woningbouwkavels (compensatiewoningen).
Voor elke 1000 m2 gesloopte stal mag een woningbouwkavel worden ontwikkeld. Daarmee kan ook een
extra kwaliteitsimpuls worden gegeven aan het platteland. De bouw van de compensatiewoning mag uitsluitend plaatsvinden in de directe nabijheid van een bebouwingsconcentratie en moet aansluiten op bestaande
bebouwing, bij voorkeur op de bebouwde kom. Alleen als men herbouwt op de locatie waar bedrijfsgebouwen
zijn gesloopt (= zelfbouwregeling), hoeft men niet direct aansluitend aan de bestaande bebouwing te bouwen, maar kan men een ruimere afstandsmaat ten opzichte van de bestaande bebouwing aanhouden. De
versteningsreductie zal in dat geval circa 80 à 90 % moeten bedragen, dit is afhankelijk van de afstand tot de
bestaande bebouwing en de mate waarin omgevingswinst te behalen is. Als voorwaarde geldt bovendien dat
zeker moet zijn dat de bouw van de compensatiewoning samenhangt met de sloop van 1000 m2 agrarische
bedrijfsbebouwing én inlevering van de milieurechten van de agrarische activiteit ter plaatse. Op de slooplocatie moet de behaalde milieuwinst en de ontstening planologisch worden geregeld.
Recentelijk is door uw Staten de POL-herziening op onderdelen Contouren vastgesteld. In deze POL-herziening wordt het mogelijk gemaakt om in de nabijheid van bebouwingsconcentraties woningen te realiseren.
Indien deze locaties gelegen zijn buiten de (verbale) contour, kan deze woning alleen in samenhang met een
tegenprestatie worden gerealiseerd. Het uitgangspunt in Noord- en Midden-Limburg is dat de woningbouwontwikkelingen buiten de verbale contour voorlopig een bijdrage moeten leveren aan Ruimte voor Ruimte,
behoudens die gemeenten die al een meer dan evenredig aantal RvR woningen hebben gerealiseerd. Indien
het project Ruimte voor Ruimte is afgerond vervalt deze vereiste en zullen andere tegenprestaties worden
verlangd.
In het kader van de Heroriëntatie Ruimtelijke Ontwikkeling is de inspanning er mede op gericht om de planprocessen te optimaliseren, zodat de doorlooptijd van idee tot realisatie sterk wordt verkort. Deels heeft dit
betrekking op de onderzoeksverplichtingen. Hierbij wordt parallelliteit in het proces en de ontsluiting van kennis centraal gesteld.
1.3.1

Voorﬁnanciering eerste Tranche

De 17 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten hebben de voorﬁnanciering op zich genomen van in totaal
€ 19.526.452. Hiertegenover staat een toekenning van 216 extra woningbouwcontingenten. Daarnaast kun-
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nen gemeenten vierkante meters bijkopen (=saldering) indien een zelfbouwer niet genoeg vierkante meters
sloopt om een extra compensatiewoning te realiseren. Tot nog toe hebben de gemeenten Nederweert en
Echt-Susteren voor een viertal deelnemers 1064 m2 bijgekocht. Om de voorﬁnanciering terug te verdienen
zijn met deze bijkopen in feite 217,064 contingenten tot dusver toegekend.
Elke extra toegekende bouwlocatie moet een normbedrag opbrengen ter dekking van de aan de stoppers te
betalen sloopvergoeding. Op 17 mei 2005 hebben wij besloten het deﬁnitief normbedrag eerste tranche vast
te stellen op € 89.957,12. Dit bedrag is gelijk aan het bedrag dat wij in juli 2003 als voorlopig normbedrag
hebben vastgesteld.
In onze vorige halfjaarlijkse rapportage is melding gemaakt van het feit dat het vastgestelde subsidiebedrag
toegenomen was met een bedrag van € 1.289.712, waardoor er een tekort ontstond ten opzichte van de gemeentelijke voorﬁnanciering. Voor ons kwam deze ophoging zoals eerder aangegeven als een verrassing.
Op 15 februari 2005 hebben wij met DR gesproken over de ontstane situatie. In dat overleg zijn goede werkafspraken gemaakt. Zo wordt door DR onderzocht of de sloopsubsidie is toegerekend aan de provincie waar
de stallen zijn gelegen. Ook zijn goede afspraken gemaakt met betrekking tot de subsidieontvangers die
kiezen voor de zogenaamde zelfbouwregeling (zie paragraaf 2.2.2). In dat geval is bepaald in de RBV dat
de subsidieontvanger zijn ontvangen sloopsubsidie dient terug te betalen, zonodig zal DR tot terugvordering
dienen over te gaan. Op 7 juli 2005 heeft een vervolg overleg met DR plaats gevonden. Uit dit overleg is
gebleken dat de tekortsituatie in vergaande mate is teruggebracht (zie par. 2.1.3, tabel 2.2). Dit omdat door
controle door DR van de gegevens is gebleken dat er per saldo subsidie is overgeheveld van Limburg naar
Brabant. Op basis van de nu bekende interne DR gegevens is te verwachten dat dit tekort nog verder zal
worden teruggebracht. Er moeten echter nog afrekeningen plaatsvinden. In de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van RvR Limburg Beheer B.V. van 26 mei 2005 is overigens besloten het mogelijk tekort van
de 1ste tranche ten laste van de 2de tranche te brengen.
1.3.2

Voorﬁnanciering Tweede Tranche

Deze tranche heeft zich kunnen verheugen in een zeer grote belangstelling. Aan de hand van de eerste inschrijvingsresultaten is ons gemeld dat circa 625.000 m2 gesloopt zou worden. Op basis hiervan is destijds
geraamd dat maximaal € 47,7 miljoen benodigd is. Bij Statenbesluiten van 31 augustus 2001 en 5 juli 2002
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heeft de Provincie zich voor de tweede tranche jegens het Rijk garant gesteld voor een bedrag van maximaal
€ 47,7 miljoen. Om dit bedrag terug te verdienen, is de Provincie Limburg in de tweede tranche een samenwerkingsverband aangegaan met een private partner, te weten RABO Vastgoed B.V. Deze samenwerking
is vastgelegd in de publiek-private Samenwerkingsovereenkomst II Ruimte voor Ruimte Limburg (SOK II),
die op 27 februari 2003 door beide partijen is ondertekend. Deze samenwerking heeft geleid tot oprichting
van een RvR Limburg C.V. en een RvR Limburg Beheer B.V. Hieronder wordt deze organisatie in het kort
beschreven.
De RvR Limburg C.V. bestaat uit drie vennoten te weten (zie ook ﬁguur 1.1):
— RvR Limburg Beheer B.V. (beherend vennoot);
— Provincie Limburg Commandiet B.V. (stille vennoot);
— Kryptoned B.V. (stille vennoot).
De Provincie Limburg en RABO Vastgoed B.V. zijn beide voor 50% aandeelhouder van de RvR Limburg Beheer B.V. Verder is de Provincie 100% aandeelhouder van Provincie Limburg Commandiet B.V. en is RABO
Vastgoed B.V. 100% aandeelhouder van Kryptoned B.V. De RvR Limburg Beheer B.V. neemt voor 10% deel
in het kapitaal van de RvR Limburg C.V. De twee stille vennoten ieder voor 45%.
Figuur 1.1
RvR Limburg C.V.

Provincie Limburg
Commandiet B.V.
(stille vennoot)

Provincie Limburg

RVR Limburg Beheer B.V.
(Beherend vennoot)

Provincie Limburg

Rabo Vastgoed B.V.

Krytoned B.V.
(Stille vennoot)

Rabo Vastgoed B.V.
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In deze grondexploitatiemaatschappij in de vorm van een commanditaire vennootschap (RvR Limburg C.V. )
kan de Provincie evenals RABO Vastgoed B.V. een risicodragend kapitaal van ten hoogste ruim € 5,1 miljoen
inbrengen. De RvR Limburg C. V. neemt een bedrag van maximaal € 47,7 miljoen voor haar rekening van de
sloopvergoedingen, waarvan € 7 miljoen bij wijze van voorschot. De Provincie is dit bedrag als gevolg van
genoemde garantiebesluiten weer verschuldigd aan het Rijk. Via de uitgifte van woningbouwkavels zal de
RvR Limburg C.V. de sloopvergoedingen moeten terugverdienen. Daarbij wordt er naar gestreefd om een
rendement te behalen van gemiddeld minimaal 20% per jaar over het zogenaamde risicodragend vermogen.
Dit is de (steeds ﬂuctuerende) stand van door de Provincie en de private partij – via de vennoten- ingebrachte
kapitaal en de verstrekte achtergestelde leningen. Mocht bij beëindiging van de onderneming blijken dat het
rendement van 20% niet is gehaald, dan dient de Provincie bovengenoemd voorschot aan de CV terug te
betalen tot een zodanig bedrag, dat het rendement van 20% is bereikt. Bij terugbetaling van het voorschot
aan de RvR Limburg C.V. wordt het terug te betalen voorschotbedrag vermeerderd met rente, conform het
statenstuk G-44-12002/25991 van 18 juni 2002 inzake de ophoging.
RvR Limburg C.V. heeft ter ﬁnanciering van haar activiteiten in januari 2003 een externe geldlening afgesloten ter grootte van ruim € 37 mln.
Al geruime tijd heeft de CV - mede als gevolg van het achterblijven van de sloopsubsidies - een overliquiditeit.
Deze overliquiditeit is negatief voor de exploitatie, gelet op de renteontwikkeling op de kapitaalmarkt. Om een
deel va deze negatieve effecten te voorkomen zijn er afspraken gemaakt met de externe ﬁnancierder waarbij
een deel van de overliquiditeiten op een geblokkeerde rekening bij de externe ﬁnancierder zijn gestort. Deze
constructie heeft als voordeel dat de CV aanzienlijk minder aan achtergestelde leningen van haar stille vennoten hoeft op te nemen.
De Minister van het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft bij brief van 7 juni
2002 toegezegd, bereid te zijn om - ingeval er bij de eindafrekening van de ruimte voor ruimte constructie sprake zou zijn van een verlies voor de Provincie Limburg - een bijdrage te verlenen van ten hoogste
€ 7 miljoen.
Op basis van de ontvangen verantwoordingsrapportage van DR per 30-06-2005 (zie paragraaf 3.1.2) ziet het
er naar uit, dat het bedrag van € 47,7 miljoen niet geheel nodig zal zijn. De verwachting is dat het voorschot
van € 7 miljoen niet behoeft te worden opgevraagd. De RBV-2 is echter nog niet afgerond. Gelet op de ervaringen met de RBV-1, blijven we veiligheidshalve voorlopig ervan uit gaan dat € 47,7 miljoen aan sloopvergoeding terugverdiend moet worden.
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1.4

EINDEVALUATIE RBV DOOR LNV (APRIL 2005)

Op verzoek van de Directie Landbouw van het Ministerie van LNV is een eindevaluatie uitgevoerd van de
Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (G. Ogink en J. van Vliet, 2005, RBV, Eindevaluatie, EC-LNV, Ede
Rapport nr.2005/dk006). Voor deze evaluatie zijn de gegevens gebruikt per 1 januari 2005. Deze evaluatie
richt zich met name op de milieu- en landbouwstructuuraspecten.
Hieronder worden de belangrijkste resultaten en conclusies van dit rapport weergegeven.
Procentuele bijdrage per Provincie:
In totaal hebben 4461 bedrijven deelgenomen aan de RBV. Hiervan zijn er ruim 450 afkomstig uit Limburg.
De procentuele deelname was groter in dié Provincies (w.o. Limburg) waar ook een vergoeding voor de sloop
van gebouwen mogelijk was. Verder is procentueel gezien vooral deelname aan de RBV uit Gelderland,
Noord-Brabant en Limburg. Vanuit Limburg met name ook voor pluimvee.
Relatie bedrijfsgrootte en regio bij varkens en pluimvee:
Op bedrijven met pluimvee is ruim 2x zoveel fosfaat opgekocht als op bedrijven met varkens. De opgekochte
hoeveelheden per bedrijf in concentratiegebied Zuid is ruim 2x zo groot dan in concentratiegebied Oost.
Verder valt op dat het bij pluimvee in Zuid-Nederland gaat om veel relatief grote bedrijven. Bijna de helft van
de opgekochte hoeveelheid fosfaat is afkomstig uit Noord-Brabant (46%), gevolgd door Gelderland (22%) en
Limburg (17%). De hoeveelheid werkelijk opgekocht fosfaat bedraagt 11,47 miljoen kilogram.
Effect op het aantal varkens en pluimvee:
De afname van het aantal varkens en pluimvee in de jaren 2000 tot 2004 hangt voor circa 70% respectievelijk
circa 80% samen met de RBV.
Effect op het aantal bedrijven:
De daling van het aantal bedrijven met varkens tussen 2000 en 2004 houdt voor 76% verband met de RBV.
Voor pluimvee zijn geen conclusies te trekken mede gelet op de vogelpest.
Effect op de bedrijfsomvang:
Er is een afname te zien van het aantal bedrijven met varkens (26%) en pluimvee (37%) in de periode 20002003. Het aantal dieren per bedrijf is daarentegen toegenomen.
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Effect op het biggenoverschot:
Als gevolg van de RBV en de afroming is het aantal varkens in Nederland tussen 2000 en 2004 met ongeveer 900.000 varkens gedaald. Met de afname van het aantal varkens daalde ook het aantal slachtingen van
18,5 miljoen in 2000 naar 14,5 miljoen in 2004.
Stimulans realisatie EHS:
In de twee tranches van de RBV is in totaal 202 ha grond in reservaatsgebieden aangeboden. Hiervan is
133 ha aangekocht. In natuurontwikkelingsprojecten of natuurgebieden is in totaal 74 ha aangeboden en
36 ha gekocht. In de twee jaren van openstelling (2000 en 2001) is middels de RBV 168 ha verworven voor
realisatie van de EHS. Hiervan is 40 ha gelegen in de provincie Limburg.
Deelname aan de sloopregeling:
Bijna 2200 bedrijven hebben daadwerkelijk deelgenomen aan de sloop van stallen tegen vergoeding. In totaal is 3 miljoen m2 stallen gesloopt. In de provincie Limburg, waar bij beide tranches aan de sloopregeling
kon worden deelgenomen, heeft 78% hiervoor geopteerd.
Controle en handhaving:
Uit de door LASER en de Provincies Gelderland en Overijssel uitgevoerde controles blijkt dat ongeveer
4-10% van de bedrijven niet voldoet aan alle voorwaarden wat betreft het slooponderdeel. Overigens wordt
bij gebleken misbruik sanctionerend opgetreden. Tijdens het overleg met DR van 7 juli 2005 heeft DR aangekondigd om in het najaar te komen met een plan van aanpak voor fysieke controle in de provincie Limburg
voor de 2e tranche.
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Eerste tranche

2

In dit hoofdstuk wordt de voortgang beschreven van het subsidietraject en het terugverdienen van de sloopvergoeding.
2.1

VOORTGANG SUBSIDIETRAJECT VAN DE RBV-DEELNEMERS

In deze paragraaf wordt het inleveren van de mestrechten, de subsidieprocedure, de voortgang van het aantal deelnemers en de bijbehorende ﬁnanciële informatie betreffende de sloopsubsidie in de eerste tranche
beschreven.
2.1.1

Inleveren van dier- en mestrechten (fosfaat)

Door middel van de toegewezen subsidievaststellingen (uitbetaling van 214 bedrijven (zie tabel 2.1)) van
de eerste tranche wordt ongeveer 1.200.000 kg fosfaat uit de markt gehaald, dit is ruim 7,5% van het totaal
aantal kilogrammen fosfaat dat op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek in het jaar
2001 in Limburg werd geproduceerd (ruim 16 miljoen kg.).
2.1.2

Aantal deelnemers aan sloopsubsidie

Inmiddels zijn alle bedrijven die zich hebben aangemeld voor de sloopsubsidie van de RBV-1 in de formele
subsidieprocedure opgenomen. Tabel 2.1 geeft een vergelijking tussen de DR-gegevens van 31 december
2004 (uit onze vorige halfjaarlijkse rapportage) en de gegevens van 30 juni 2005 (verantwoordingsrapportage
DR).
Het subsidieverleningtraject is inmiddels afgerond. Zo hebben alle bedrijven hun beschikking tot subsidieverlening ontvangen. De subsidie wordt vastgesteld indien is voldaan aan de subsidievoorwaarden. Voor 162
bedrijven is de sloopsubsidie vastgesteld. Deze 162 bedrijven hebben inmiddels 226.307 m2 gesloopt. Het
te slopen staloppervlak varieert van 207 m2 tot 9.286 m2. Het gemiddeld te slopen staloppervlak bedraagt
1.397 m2 in deze eerste tranche. Er is ongeveer 26 ha grond aangekocht die in de EHS gelegen is, deze
bedrijven zijn met voorrang afgewikkeld.
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Tabel 2.1 Aanvragen 1e tranche RBV *

RBV-1

TOTAAL

ZONDER RvR (zonder sloop)

MET RvR (met sloop)

Subsidieverlening

31 dec. 04

30 juni 05

31 dec. 04

30 juni 05

31 dec. 04

30 juni 05

Aantal ingediende aanvra-

254

256

geen gegevens

geen gegevens

geen gegevens

geen gegevens

aangeleverd

aangeleverd

aangeleverd

aangeleverd

gen
Toegewezen beschikking,

215

217

51

51

164

166

39

39

geen gegevens

geen gegevens

geen gegevens

geen gegevens

aangeleverd

aangeleverd

aangeleverd

aangeleverd

status verleend
Afgewezen

Subsidievaststelling

31 dec. 04

30 juni 05

31 dec. 04

30 juni 05

31 dec. 04

30 juni 05

Ingediende verzoeken tot

215

217

55

55

160

162

Toewijzingen

212

214

52

52

160

162

Afwijzingen

3

3

3

3

0

0

uitbetaling

(Bron : DR voortgangsrapportages)
*Bij controle door DR op de uitvoering van de RBV is gebleken dat niet in alle gevallen postadressen en stallocatie
adressen van sloopaanvragen overeenkomen. Hierdoor waren in eerste instantie 2 sloopaanvragen toegerekend aan
de provincie Brabant terwijl de stallen in Limburg waren gelegen. Van 1 aanvraag was een deel onterecht aan Limburg
toegerekend. Door de overheveling zijn de verschillen in aantallen in bovenstaande tabel te verklaren.

2.1.3

Financiële informatie behorende bij aantallen sloopsubsidie

Dit hoofdstuk geeft de ﬁnanciële informatie weer van de eerste tranche.
Tabel 2.2 geeft het totaal weer van de vergoedingen voor de sloop van de stallen. Ter verduidelijking van de
tabel wordt hieronder een uitleg gegeven over het verloop van het subsidietraject.
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Maximaal door PS gevoteerd krediet voor sloopvergoeding
Op basis van aangemelde bedrijven is voor de eerste tranche door PS een krediet gevoteerd van € 22 miljoen
ten behoeve van de sloopvergoedingen.
Subsidieverlening voor sloop op grond van taxaties
Nadat de te slopen bedrijfsgebouwen getaxeerd waren ten behoeve van de subsidieverlening is er een aantal
agrariërs afgevallen dat om verschillende redenen geen gebruik maakt van de RBV.
De sloopvergoedingen bestaan uit een tegemoetkoming in de eigenlijke sloopkosten en een vergoeding van
het waardeverlies door het slopen van de stallen. De tegemoetkoming in de sloopkosten bestaat uit een
vast bedrag per m2 gesloopte stal (€ 22,69). De vergoeding voor het waardeverlies bedraagt 40% van de
gecorrigeerde vervangingswaarde, waarbij de vervangingswaarde wordt bepaald op grond van taxaties. De
gecorrigeerde vervangingswaarde is de vervangingswaarde van het bedrijfsgebouw met een correctie voor
de technische en functionele veroudering.
Op grond van een subsidieverlening kunnen bedrijven een voorschot ontvangen van € 15,-- per m2.
Vastgestelde subsidies
Het feitelijk uitbetaalde bedrag aan sloopsubsidies na vaststelling is lager dan het totaalbedrag dat op basis
van de subsidieverleningsbeschikking door DR aan de deelnemers is bericht. Een verklaring hiervoor is dat
na de subsidieverlening agrariërs afvallen die geen gebruik wensen te maken van de subsidie, of niet blijken
te kunnen voldoen aan de voorwaarden.
Tabel 2.2 Sloopvergoedingen en taxatiekosten eerste tranche

Per 31 dec. 2004

Per 30 juni 2005

Maximaal door PS gevoteerd krediet voor sloopvergoeding

€ 22.000.000

€ 22.000.000

Voorgefinancierd bedrag door 17 gemeenten

€ 19.526.452

€ 19.526.452

Uitbetaalde subsidies en taxatiekosten

€ 20.142.538

€ 19.750.689

€ - 616.086

€ - 224.237

Verschil (zie paragraaf 1.3.1)
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2.2

TERUGVERDIENEN SLOOPVERGOEDING EN TAXATIEKOSTEN

In deze paragraaf wordt ingegaan op het terugverdienen door middel van compensatiewoningen op de zelfbouwregeling en de planologische afwikkeling hiervan.
2.2.1

Compensatiewoningen

In de eerste tranche Ruimte voor Ruimte heeft de Provincie Limburg de voorﬁnanciering van de sloopvergoeding via 17 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten laten lopen (verwoord in bestuursovereenkomsten).
In de voorgaande rapportages was steeds sprake van 18 gemeenten. De gemeente Roerdalen heeft echter
in goed overleg haar woningbouwcontingenten overgedragen aan de gemeenten Echt-Susteren en Ambt
Montfort.
Tabel 2.3 geeft het aantal compensatiewoningen dat per gemeente is toegekend om de voorﬁnanciering
terug te verdienen.
2.2.2

Zelfbouwregeling op de agrarische kavel

Een deelnemer aan de sloopregeling ontvangt in principe een sloopsubsidie. Er bestaat de mogelijkheid om
deze sloopsubsidie niet uit te laten betalen, of terug te betalen aan DR en in plaats daarvan een compensatiewoning te bouwen op de eigen slooplocatie. Zelfbouw is mogelijk als dit past binnen het gemeentelijk beleid
en de voorwaarden van de Ruimte voor Ruimte regeling op basis van het POL (zie paragraaf 9.2.1. blz. 252
van het POL en paragraaf 1.3 van deze voortgangsrapportage).
Op basis van een inventarisatie bij de Noord- en Midden Limburgse gemeenten begin 2004 hebben we van de
eerste tranche een goed beeld kunnen krijgen van het totaal aantal potentiële slooplocaties waarop men wil
gaan bouwen. Van 15 RBV deelnemers is door gemeenten aangegeven dat zij de optie open willen houden
om via de weg van de zelfrealisatie 21 compensatiewoningen te bouwen. Hiermee is dus (uiteindelijk) geen
voorﬁnanciering gemoeid, indien per te realiseren compensatiewoning 1000 m2 of meer wordt gesloopt.
Zelfbouwers kunnen via de gemeente door middel van saldering, indien zij minder dan 1000 m2 stallen slopen, vierkante meters bijkopen voor de bouw van één woning. Deze saldering is betrokken bij de voorﬁnanciering die de 17 gemeenten op zich genomen hebben. Het totaal aantal compensatiewoningen inclusief de
potentiële zelfbouwers dat in de eerste tranche kan worden gerealiseerd bedraagt 237(zie tabel 2.3).
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2.3

DE PLANOLOGISCHE AFWIKKELING

2.3

Principeverzoeken

Principeverzoeken zijn een mogelijkheid voor gemeenten om een beoogde locatie voor de realisering van één
of meerdere compensatiewoningen te laten beoordelen op basis van een pré-toets. Deze beoordeling gaat
vooraf aan de formele procedure en biedt gemeenten een mogelijkheid om hun risico’s te minimaliseren.
In het eerste halfjaar van 2005 zijn er circa 5 principeverzoeken ingediend door de gemeenten. Uit de vorige
rapportage bleek reeds dat inmiddels gesteld kan worden dat nagenoeg alle eerste tranche woningbouwlocaties zijn ‘afgedekt’ met een positieve principetoets. Wel bestaat de mogelijkheid dat hier en daar een locatie
afvalt. Hierdoor zal wellicht toch nog enkele principeverzoeken noodzakelijk zijn.
2.3.2

Planologische procedure

Bouwplannen in het kader van Ruimte voor Ruimte kunnen bij de Provincie worden ingediend. Dit kan op
basis van de artikel 19 procedure dan wel via de bestemmingsplanprocedure van de WRO.
In tabel 2.3 wordt een overzicht gegeven van de voortgang van het aantal compensatiewoningen dat
gebouwd wordt/gaat worden in de eerste tranche.
Tabel 2.3 Voortgang compensatiewoningen eerste tranche

Gemeente

1e tranche
Voorgefinancierd

Zelfbouwers

Planologisch

In ontwikkeling

geregeld

Nog te
ontwikkelen

Ambt Monfort

2

0

0

0

2

Arcen en Velden

1

0

0

1

0

Beesel

0

2

0

2

0

Bergen

10

0

10

0

0

Echt-Susteren

42

2

39

4

1

Gennep

7

0

7

0

0

Haelen

4

0

4

0

0

Heel

0

0

0

0

0

Helden

29

2

0

31

0

Heythuysen

20

0

20

0

0
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Gemeente

1e tranche
Voorgefinancierd

Zelfbouwers

Planologisch

In ontwikkeling

geregeld

Nog te
ontwikkelen

Kessel

0

1

1

0

0

Maasbracht

0

0

0

0

0

Maasbree

5

0

5

0

0

Meerlo-Wanssum

3

0

3

0

0

Meijel

4

0

4

0

0

Mook en Middelaar

0

0

0

0

0

Nederweert

0

7

6

1

0

Roerdalen

0

0

0

0

0

Roermond

0

0

0

0

0

Roggel en Neer

3

2

3

0

2

Sevenum

4

1

3

1

1

Swalmen

0

0

0

0

0

Thorn

0

0

0

0

0

Venlo

3

0

3

0

0

Venray

34

0

0

27

7

Weert

0

0

0

0

0

216

21

139

68

30

TOTAAL
Peildatum: 1 aug. 2005

* De gemeente Bergen, Gennep en Nederweert hebben inmiddels wel een voorontwerpbestemmingsplan ingediend
voor respectievelijk 10, 7 en 4 woningen en kunnen deze via artikel 19, lid 2 van de WRO afhandelen.

In de vorige voortgangsrapportage hebben we gemeld dat 92 compensatiewoningen planologisch geregeld
zijn. Kortom in een half jaar tijd zijn zo’n 47 compensatiewoningen in de eerste tranche planologisch afgehandeld. 68 compensatiewoningen zijn in ontwikkeling en voor zo’n 30 woningen moet de ontwikkeling nog
worden gestart.
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Tweede tranche

3

In dit hoofdstuk wordt de voortgang beschreven van het subsidietraject en het terugverdienen van de sloopvergoeding in de tweede tranche.
3.1

VOORTGANG SUBSIDIETRAJECT VAN DE RBV-DEELNEMERS

In deze paragraaf wordt het inleveren van de mestrechten, de subsidieprocedure, de voortgang van het aantal deelnemers en de bijbehorende ﬁnanciële informatie betreffende de sloopsubsidie, beschreven.
3.1.1

Inleveren van dier- en mestrechten (fosfaat)

Door middel van de toegewezen verleende subsidiebeschikkingen (242 bedrijven (zie tabel 3.1) van de
tweede tranche wordt vooralsnog ruim 2.100.000 kg fosfaat uit de markt gehaald.
3.1.2

Aantal deelnemers aan sloopsubsidie

Tabel 3.1 laat zien dat het verleningstraject is afgerond. Er hebben inmiddels 191 bedrijven aan alle voorwaarden voldaan. Het subsidiebedrag van deze bedrijven is vastgesteld. Inmiddels is op deze 191 bedrijven
368.701 m2 aan bedrijfsgebouwen gesloopt. Deze bedrijven hebben hiervoor in totaal € 35.772.272 ontvangen. Op basis van de voortgangsrapportages van DR valt te concluderen dat van 1 bedrijf de sloopsubsidie
nog dient te worden vastgesteld.
Er zal ongeveer 14 ha. grond worden aangekocht die in de EHS gelegen is. Deze bedrijven zullen bij voorrang worden afgewikkeld.
Tabel 3.1 Aanvragen 2e tranche RBV
RBV-2

TOTAAL

ZONDER RvR (zonder sloop)

MET RvR (met sloop)

Subsidieverlening
Aantal ingediende aanvragen

31 dec. 04
282

30 juni 05
286

31 dec. 04
geen gegevens

30 juni 05
geen gegevens

31 dec. 04
geen gegevens

30 juni 05
geen gegevens

Toegewezen beschikking,

239

242

aangeleverd
46

aangeleverd
48

aangeleverd
193

aangeleverd
194*

status verleend
Afgewezen/niet ontvankelijk

43

44

geen gegevens

geen gegevens

geen gegevens

geen gegevens

aangeleverd

aangeleverd

aangeleverd

aangeleverd

30 juni 05
241

31 dec. 04
50

30 juni 05
50

31 dec. 04
185

30 juni 05
191

241
0

50
0

50*
0

185
0

191
0

Subsidievaststelling
Ingediende verzoeken tot

31 dec. 04
235

uitbetaling
Toewijzingen
235
Afwijzingen
0
(Bron: DR voortgangsrapportage)

* Van 2 van de 194 verleningen waarbij een beëindigings- én een sloopsubsidie is verleend, is bij de vaststelling de sloopsubsidie komen te vervallen. Aan de hand hiervan kan men uit bovenstaande aantallen concluderen dat nog 1 aanvraag
moet worden vastgesteld.
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3.1.3

Financiële informatie behorende bij aantallen sloopsubsidie

Dit hoofdstuk geeft de ﬁnanciële informatie weer van de tweede tranche.
Tabel 3.1 geeft het totaal weer van de vergoedingen voor de sloop van de stallen. Ter verduidelijking van de
tabel wordt hieronder een uitleg gegeven van het verloop van het subsidietraject.
Maximaal door PS gevoteerd krediet voor sloopvergoeding
Op basis van aangemelde bedrijven is voor de eerste tranche door PS een krediet gevoteerd van
€ 47,7 miljoen ten behoeve van de sloopvergoedingen.
Subsidieverlening voor sloop op grond van taxaties
Nadat de te slopen bedrijfsgebouwen getaxeerd waren ten behoeve van de subsidieverlening is er een aantal
agrariërs afgevallen dat om verschillende redenen geen gebruik maakt van de RBV.
De sloopvergoedingen bestaan uit een tegemoetkoming in de eigenlijke sloopkosten en een vergoeding van
het waardeverlies door het slopen van de stallen. De tegemoetkoming in de sloopkosten bestaat uit een
vast bedrag per m2 gesloopte stal (€ 22,69). De vergoeding voor het waardeverlies bedraagt 40% van de
gecorrigeerde vervangingswaarde, waarbij de vervangingswaarde wordt bepaald op grond van taxaties. De
gecorrigeerde vervangingswaarde is de vervangingswaarde van het bedrijfsgebouw met een correctie voor
de technische en functionele veroudering.
Op grond van een subsidieverlening kunnen bedrijven een voorschot ontvangen van € 15,-- per m2.
Vastgestelde subsidies
Het feitelijk uitbetaalde bedrag aan sloopsubsidies na vaststelling is lager dan het totaalbedrag dat op basis
van de subsidieverleningsbeschikking door DR aan de deelnemers is bericht. Een verklaring hiervoor is dat
na de subsidieverlening agrariërs afvallen die geen gebruik wensen te maken van de subsidie, of niet blijken
te kunnen voldoen aan de voorwaarden.
Tabel 3.2 Sloopvergoedingen en taxatiekosten tweede tranche

Per 31 dec. 2004

Per 30 juni 2005

Maximaal door PS gevoteerd krediet voor sloopvergoeding

€ 47.700.000

€ 47.700.000

Subsidieverlening voor sloop op grond van taxaties

€ 37.080.041

€ 37.011.099

Vastgestelde subsidies en taxatiekosten

€ 34.792.681

€ 35.897.291

(Bron: DR voortgangsrapportages)
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Uit de DR-gegevens van 30 juni 2005 blijkt dat – indien alle aanvragen zullen zijn afgewikkeld - er 380.531
m2 gesloopt zal worden. Hiervoor is een bedrag van € 37.011.099 benodigd, dat ruim binnen de maximaal
beschikbaar gestelde provinciale middelen blijft. Gelet op de ervaringen bij de eerste tranche zijn we terughoudend om hieraan vergaande conclusies te verbinden.
3.2

TERUGVERDIENEN SLOOPVERGOEDING EN TAXATIEKOSTEN

In deze paragraaf wordt ingegaan op het terugverdienen door middel van compensatiewoningen op de zelfbouwregeling en de planologische afwikkeling hiervan.
3.2.1

Compensatiewoningen

Ten behoeve van het terugverdienen van deze voorﬁnancieringsmiddelen heeft RvR Limburg C.V. 750
contingenten tot haar beschikking. Indien het rendement lager is dan het redelijk rendement gesteld in de
Samenwerkingsovereenkomst II tussen Rabobank Vastgoed B.V. en de Provincie, kunnen extra woningbouwcontingenten toegekend worden. Hiervoor heeft de Provincie tenminste 167 extra contingenten
beschikbaar uit het Pact van Brakkenstein.
3.2.2

Zelfbouwregeling op de agrarische kavel

Evenals bij de eerste tranche heeft een deelnemer aan de sloopregeling de mogelijkheid om de ontvangen
sloopsubsidie niet uit te laten betalen, of deze terug te betalen aan DR en in plaats daarvan een compensatiewoning te bouwen op de slooplocatie. Zelfbouw is mogelijk als dit past binnen het gemeentelijk beleid en de
voorwaarden van de Ruimte voor Ruimte regeling op basis van het POL (zie paragraaf 9.2.1. blz. 252 van het
POL en paragraaf 1.3 van deze voortgangsrapportage). Er zijn door GS in de tweede tranche 2 Verklaringen
van Geen Bezwaar afgegeven voor 5 compensatiewoningen voor zelfbouwers.
3.3

DE PLANOLOGISCHE AFWIKKELING

3.3.1

Principeverzoeken

RvR Limburg Beheer B.V. kan evenals gemeenten een beoogde locatie voor de realisering van één of meerdere compensatiewoningen laten beoordelen door middel van een ruimtelijke en archeologische pré-toets.
Deze beoordeling gaat vooraf aan de formele procedure en biedt voor RvR Beheer B.V. een mogelijkheid om
haar risico’s te minimaliseren.
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In het eerste half jaar van 2005 zijn er circa 43 principeverzoeken (variërend van 1 tot 20 kavels per verzoek)
ingediend door de RvR Limburg Beheer B.V. Hiervan is 86% beoordeeld als kansrijk, en soms als kansrijk
onder voorwaarden. De Vennootschap heeft de afgelopen jaren circa 200 verzoeken ingediend.
3.3.2

De planologische procedure

Bouwplannen in het kader van Ruimte voor Ruimte kunnen bij de Provincie worden ingediend. Dit kan op
basis van de artikel 19 procedure dan wel via de bestemmingsplanprocedure van de WRO.
In tabel 3.3 wordt een overzicht gegeven van de voortgang van het aantal compensatiewoningen dat
gebouwd wordt/gaat worden in de tweede tranche.
Tabel 3.3 Voortgang compensatiewoningen tweede tranche

Gemeente

In voorbereiding

waarvan Planologisch

Waarvan Verkocht

geregeld
Ambt Monfort

11

0

0

Arcen en Velden

23

9

9

Beesel

0

0

0

Bergen

30

0

0

Echt-Susteren

23

0

0

Gennep

34

0

0

Haelen

8

0

0

Heel

20

0

0

Helden

51

0

0

Heythuysen

19

5

5

Horst aan de Maas

85

63

0

Hunsel

0

0

0

Kessel

0

0

0

Maasbracht

11

0

0
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Gemeente

In voorbereiding

waarvan Planologisch

Waarvan Verkocht

geregeld
Maasbree

75

75

0

Meerlo-Wanssum

0

0

0

Meijel

10

10

8

Mook en Middelaar

0

0

0

Nederweert

20

6

6

Roerdalen

0

0

0

Roermond

0

0

0

Roggel en Neer

45

38

21

Sevenum

32

0

0

Swalmen

0

0

0

Thorn

11

0

0

Venlo

1

0

0

Venray

10

5

5

Weert

20

0

0

TOTAAL

539

211

54

Peildatum: 1 juli 2005

De onderneming hanteert een interne taakstelling ten behoeve van de realisatie van de 750 woningbouwkavels. Deze taakstelling is niet meer dan een richtsnoer voor de onderneming om hieraan de doelen per
regio, c.q. gemeente, te kunnen bepalen en hierop de interne organisatie in te richten. Woningmarktaspecten
en regionale spreiding zijn in deze taakstelling inbegrepen. Van deze 750 mogelijke woningbouwkavels zijn
inmiddels voor 539 locaties voorbereidende activiteiten in gang gezet. Daarnaast is er zicht op mogelijke
locaties voor circa 46 kavels. De fase waarin de gesprekken thans verkeren maken het ons nog niet mogelijk
om deze naar gemeenten uit te splitsen. Resumerend kan worden gesteld dat voor 585 woningbouwkavels
er zicht is op een positieve afwikkeling.
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In onze vorige rapportage maakten wij er melding van dat voor 16 woningbouwkavels de gehele planologische procedure was doorlopen. Thans is inmiddels voor 60 woningbouwkavels de gehele planologische
procedure doorlopen. Daarnaast zijn er in 2004 4 voorontwerpbestemmingsplannen in de PCGP behandeld,
op basis waarvan de gemeente de mogelijkheid heeft om voor circa 150 compensatiewoningen de procedure
af te wikkelen door middel van artikel 19, lid 2 van de WRO.
Inmiddels zijn 54 woningbouwkavels verkocht.
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Voortgang publiek-private
samenwerking (PPS)
4.1

4

PLANNING/FASERING VERKOOP VAN DE KAVELS

In de samenwerkingsovereenkomst II tussen de Provincie Limburg en Rabo Vastgoed B.V. d.d. 27 februari
2003 is in de bijlage de voorgenomen planning opgenomen (zie tabel 4.1). Deze planning is tussentijds
meerdere malen bijgesteld. Deze bijstellingen hielden verband met het aanpassen van de verkoopplanning, waarbij de directie van de Beheer B.V. de aandeelhoudershouders op overtuigende wijze heeft kunnen aantonen dat de voorgenomen planning door uiteenlopende redenen niet haalbaar was gebleken. In
de aandeelhoudersvergadering van 2 december 2004 is de laatste planning/fasering van de verkoop van
woningbouwkavels door de directie van de Beheer B.V. aangedragen. In tabel 4.1 is de huidige verwachte
verkoop weergegeven. Vanuit de aandeelhouder Provincie is aangegeven dat deze planning thans wordt
gezien als taakstellend. Ook in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van 26 mei 2005 is
vanuit de aandeelhouder Provincie hier op nogmaals nadrukkelijk gewezen.
Tabel 4.1 Verkoopplanning

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Totaal

Bijlage SOKII 27 febr. 03

85

100

95

90

105

100

90

85

0

750

AVA 2 dec. 04

0

25

105

126

126

126

126

116

0

750

Voor 2005 is bovenstaande planning nog verder gespeciﬁceerd naar 27 kavels in het eerste half jaar en
78 in het tweede half jaar van 2005.
Er zijn per 1 augustus 2005 54 kavels verkocht. De onderneming verwacht dat het voor dit jaar geprognosticeerde aantal te verkopen kavels gehaald zal kunnen worden. Er zullen dit jaar dus nog 76 kavels verkocht
moeten worden.
4.2

AVA-BESLUITEN

De RvR Limburg Beheer B.V. kent zoals aangegeven twee aandeelhouders en wordt bestuurd door een directie bestaande uit 2 directeuren. Het provinciaal aandeelhoudersstandpunt ten behoeve van de AVA wordt
bepaald door ons college binnen de door uw Staten vastgestelde kaders. Het betreft dan voornamelijk besluiten die betrekking hebben op de bouwkavelontwikkeling, de core-business van de onderneming, maar ook
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besluiten die reguliere aandeelhouderstaken betreffen zoals de afwikkeling van het jaarverslag, benoeming
van nieuwe directieleden en dergelijke. Daar waar door de aandeelhouders besluiten moeten worden genomen die de doelstelling, de structuur of de continuïteit van de onderneming wezenlijk aantasten en daarmee
het door uw Staten geformuleerd beleid, zal steeds vooraf met uw Staten overleg worden gevoerd. Dit laatste
geldt voornamelijk voor wijzigingen van de Samenwerkingsovereenkomst II RvR Limburg.
Tot nu toe hebben wij over diverse besluiten van de directie van de Beheer B.V. een provinciaal standpunt
ingenomen. Het laatste jaar betreft het vooral het goedkeuren van besluiten die verband houden met de
bouwkavelontwikkeling, zoals het aankopen van gronden, het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten
met gemeenten, het laten verrichten van werkzaamheden in verband met de locatie-ontwikkeling en het
verkopen van gronden. Maar ook het vaststellen van de jaarrekening en het verlenen van décharge aan de
directie is aan de orde geweest.
In de AVA van 26 mei 2005 is de begroting 2005 goedgekeurd.
In mei jongstleden bent u reeds geïnformeerd over de directeurswisseling binnen de Provincie Commandiet
B.V. De nieuwe directeur is dhr. G. Waeijen, tevens afdelingshoofd Economische Zaken.
In het bijzonder willen we ingaan op enkele van de risico’s die wij in het kader van de aandeelhoudersgoedkeuring constateren. Daarbij worden de volgende besluiten onderscheiden:
a. De aankoop van gronden (goedkeuring nodig);
b. Het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten met bouwgemeenten (goedkeuring nodig);
c. Verdere planvorming én het bouw- en woonrijpmaken van locaties (soms goedkeuring nodig);
d. De verkoop van woningbouwkavels (goedkeuring nodig).
a.

Risico bij aankoop van gronden

In de koopovereenkomsten is meestal een ontbindende voorwaarde opgenomen voor het geval dat er geen
wijziging van het bestemmingsplan plaatsvindt of geen onherroepelijke artikel 19-vrijstelling wordt verleend.
Dat betekent dat er gedurende lange tijd onzekerheid kan bestaan of de koop ook deﬁnitief is. Verder zit er bij
de verwerving van de grond meestal een vrij groot tijdsverloop tussen het sluiten van de koopovereenkomst
en de juridische levering (passeren van de notariële akte c.q. eigendomsoverdracht). Dit brengt risico’s met
zich mee.
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b.

Risico bij samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten

In de regel kunnen aangekochte gronden pas worden ontwikkeld als er een samenwerkingsovereenkomst
met de betreffende gemeente is gesloten. Deze overeenkomst moet aan bepaalde vereisten voldoen zoals
is bepaald in de Samenwerkingsovereenkomst II RvR Limburg (SOK II). In de praktijk blijkt dat met veel
gemeenten een langdurige discussie moet worden gevoerd over de kosten en voorwaarden.
c.

Risico bij verdere planvorming én het bouw- en woonrijpmaken van locaties

Hierbij moet men vooral denken aan risico’s die ontstaan door uitstel van de ontwikkeling (tijdsaspect) of door
toename van de kosten.
Bij de planvorming kunnen deze risico’s ontstaan als gevolg van bepaalde archeologische vondsten in de
nabijheid, de aanwezigheid van bedreigde ﬂora en fauna en andere waarden die mogelijk in het geding zijn.
Bij het bouw- en woonrijpmaken kunnen deze risico’s ontstaan bij de afgifte van vergunningen zoals de
sloopvergunning en kapvergunning. Maar ook doordat men bijvoorbeeld onverwachts stuit op archeologische
vondsten of omdat derden bezwaar indienen bij een bepaalde vergunningaanvraag.
d.

Risico bij verkoop van kavels

De directie van de RvR Limburg Beheer B.V. verkoopt in de praktijk kavels waar ten tijde van het ondertekenen van de verkoopovereenkomsten nog geen bouwtitel voor aanwezig is. Er is strikt genomen dus nog
sprake van (verkoopbare) woningbouwkavels zoals bedoeld in artikel 1.33 van de SOK II. De koper van
de grond dient er – na het sluiten van de verkoopovereenkomst – zelf voor zorg te dragen dat een zodanig
publiekrechtelijk planologisch kader tot stand komt dat een onherroepelijke bouwvergunning kan worden verkregen voor het bouwen van een woning. Lukt dat niet binnen een bepaalde periode (meestal 15 maanden
na ondertekening van de verkoopovereenkomst) dan kan de koper de verkoopovereenkomst ontbinden. Dat
betekent ook hier dat er gedurende lange tijd onzekerheid is of de verkoop deﬁnitief is.
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