
Dit wordt de (korte) titel van een presentatie

En hier komt een subtitel van een presentatie

Advocaten die de presentatie verzorgen

Soms is dat er één, vaak zijn dat er meer



VAB’s

Problematiek bij 

herbestemmen VAB’s



VAB’s
Inleiding

Oorzaken VAB’s:

- Schaalvergroting
- Beleid gericht op afname

veestapel
- Effecten op natuur
- Mestbeleid
- Prijzen onder druk
- Geen overname 

Prognose:

• Verwachte leegstand: meer dan 40 miljoen m² aan voormalige 
agrarische bedrijfsgebouwen in 2030 in Nederland



VAB’S
Transformatieopgave

Wat zijn de risico’s van leegstand?

- Criminaliteit
- Leefbaarheid
- Verpaupering
- Financiële gevolgen

Waarom is leegstand van (voormalige) agrarische 
bedrijfsgebouw probleem van de overheid?

• Voorkomen ondermijningsrisico’s
• Belang van een goede ruimtelijke ordening => 

transformatieopgave
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Herbestemmen van VAB’s
Inleiding

Wat maakt de herbestemming van VAB’s zo moeilijk?

- Hoeveelheid vrijkomende vierkante meters in combinatie met passende functie in 
buitengebied => transformatie buitengebied (denk aan geurregelgeving e.d.)

- Begrenzing gemeentelijke beleidsvrijheid door provinciale regelgeving

- Spanningsveld tussen wensen overheid en eigenaren over slopen versus behouden 
opstallen



Herbestemmen VAB’s
Mogelijkheden

• Motie Ronnes en Geurts (Kamerstuk 29 383, nr. 289, Handelingen II 
2017/18, nr. 51)

Stelling

Het huidige ruimtelijk instrumentarium is toereikend om agrarische leegstand 
aan te pakken.

 Eens
 Oneens
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Herbestemmen VAB’s
Mogelijkheden

• Kamerstukken II 2018-2019, 29 383, nr. 316: 
Het ruimtelijk instrumentarium is toereikend voor de aanpak van de VAB’s maar 
er zijn ook wensen (o.a.):

– verbeteren doorlooptijd ruimtelijke procedures; 
– meer kruimelmogelijkheden (reguliere procedure); 
– behoefte aan integrale gebiedsgerichte aanpak. 
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Herbestemmen VAB’s
Mogelijkheden

Wat zijn die instrumenten? 

Flexibiliteit bieden in het bestemmingsplan: 

• intrinsieke flexibiliteit => meervoudige bestemmingen met veel directe 
gebruiksmogelijkheden; 

• binnenplanse afwijkbevoegdheid (slechts voor ondergeschikte gevallen);

• wijzigingsbevoegdheid (moet begrensd zijn).
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Herbestemmen VAB’s
Mogelijkheden

Waar lopen we tegen aan?

• onderzoekslast: effecten van maximale planinvulling 
moeten worden onderzocht;

• planschaderisico’s: maximale bouw- en 
gebruiksmogelijkheden die een plan mogelijk 
maakt;

• standaard overgangsrecht: zonder actief handelen, 
geen mogelijkheid om verplichtingen op te leggen.

(O.a.) daardoor vaak beperkte mogelijkheden in bp 
(strikte voorwaarden aan wijzigingsbevoegdheden 
en/of binnenplanse afwijkbevoegdheden).
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Herbestemmen VAB’s
Mogelijkheden

Flexibiliteit en Wabo

Instrumenten buiten het bestemmingsplan:

• gebruikswijziging kruimellijst (artikel 4, onderdeel 9 bijlage II Bor): 
“het gebruiken van bouwwerken, eventueel in samenhang met bouwactiviteiten die de 

bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten, en van bij die bouwwerken aansluitend 
terrein, mits, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, het uitsluitend betreft een logiesfunctie 
voor werknemers of de opvang van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen;”

• tijdelijke gebruikswijziging kruimellijst (artikel 4, onderdeel 11, bijlage II Bor):
“ander gebruik van gronden of bouwwerken dan bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 10, voor 
een termijn van ten hoogste tien jaar.”.

• buitenplanse afwijking (uitgebreide procedure en vvgb).
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Herbestemmen van VAB’s

Verbinding maken tussen herbestemmen en slopen 

• Gemeenten vaak voorkeur voor sloop; vastgelegd in VAB-beleid;

• eigenaar denkt daar vaak anders over; 

• toelatingsplanologie: geen gebodsbepalingen;

• positief bestemmen of onder overgangsrecht brengen:  legaal opgerichte 
bebouwing mag behouden blijven;

• sturingsmogelijkheden? 



Herbestemmen van VAB’s
Slopen overtollige bebouwing: verplichten of aanmoedigen

Publiekrechtelijke mogelijkheden:

- Voorwaardelijke verplichting bij herbestemming

- Sloopbonusregeling in bestemmingsplan 

- Provinciale regelgeving



Herbestemmen van VAB’s
I. Voorwaardelijke verplichting

Voorwaardelijke verplichting bij herbestemmen VAB’s

Bijv. AbRS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1761 waar sloop als voorwaardelijke 
verplichting bij herbestemming voormalige agrarische bedrijfslocatie is vastgelegd.

- Toelatingsplanologie = uitgangspunt

- Nu slechts bij initiatief tot verandering => verplichting tot uitvoering maatregel (sloop 
overtollige bebouwing, aanbrengen landschapselementen)



Herbestemmen van VAB’s
II. Sloopbonusregeling

Wat is een sloopbonusregeling?

- Regeling in bestemmingsplan

- Uitbreiding van oppervlakte aan hoofd- en bijgebouwen alleen toegestaan bij 
sloop oude bebouwing (gekoppeld aan percentage)

- Verhouding bouw / sloop kan verschillen (bijv. 1 m2 nieuwe bebouwing in plaats 
van 5 m2 bestaande bouw)

Bij een dergelijke sloopbonusregeling in de planregels mag bebouwing onder 
overgangsrecht worden gebracht. Zie AbRS 9 maart 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:644, r.o. 16.7.



Herbestemmen van VAB’s
III. Provinciale regelgeving: tegengaan leegstand

Grote verschillen in provinciale regelgeving:

Brabantse stalderingsregeling (artikel 2.74, lid 3, en 3.52, lid 3 IOV):

- Uitbreiden van staloppervlakte van hokdierhouderij niet zomaar mogelijk. Eerst 
stalderingsbewijs nodig.

- saneren => slopen (120%) of herbestemmen (200%)
- Binnen hetzelfde stalderingsgebied
- Enkel dierenverblijven die op 17 maart 2017 nog in bedrijf waren en drie jaar vooraf 

nog legaal en onafgebroken bedrijfsmatig als dierenverblijf zijn gebruikt

Ruimtelijk relevant? AbRS 7 november 2018, ECLI:NL:2018:3609

Evenredig en voldoende rechtszeker? 12 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:452 en 30 
september 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2317

Last voor agrariër, voordeel voor eigenaar VAB.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2020:452
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2020:2317


Herbestemmen van VAB’s

III. Provinciale regelgeving: 

Interim omgevingsverordening Utrecht (artikel 9.9, 9.10 en 9.11) 



Herbestemmen van VAB’s
Privaatrechtelijke mogelijkheden sloop

Privaatrechtelijke mogelijkheden

- Contracteren met gemeente over sloop en herbestemming via anterieure 
overeenkomst

- Ook inzetbaar buiten de bouwplannen van artikel 6.2.1 Bro, de 
kostensoortenlijst (artikel 6.2.4 Bro) en de PPT-criteria profijt, proportionaliteit 
en toerekenbaarheid (artikel 6.13, zesde lid, Wro)

Maar … betaalplanologie niet toegestaan!



Herbestemmen van VAB’s
Slopen overtollige bebouwing: verplichten of aanmoedigen

Publiek-private samenwerking (I)

Ruimte-voor-ruimte regeling:
• in provinciale regelgeving of bestemmingsplannen;

• bijzondere vorm van kostenverhaalconstructie; 

• inleveren ruimte veehouderijen in ruil voor ruimte in 
buitengebied voor gebruik dat anders daar niet 
mogelijk is;

• bevoegdhedenovereenkomst provincie/gemeente/ 
particulier. 

Waardevol voor aanpak VAB-problematiek. 



Herbestemmen van VAB’s
Slopen overtollige bebouwing: verplichten of aanmoedigen

Publiek-private samenwerking (II)

Saneringsregeling varkenshouderij: 
• geuroverlast voor omwonenden verminderen; 

• overeenkomst tussen staat en varkenshouderijen; o.a. inleveren varkensrechten 
in ruil voor vergoeding.  

• vereist dat subsidieontvanger de dierenverblijven, voer- en mestsilo’s en 
mestkelder laat slopen. 



Herbestemmen van VAB’s
Slopen overtollige bebouwing: verplichten of aanmoedigen

Publiek-private samenwerking (III)

Regeling gerichte opkoop veehouderijen (3 november 2020 gepubliceerd): 

• 95 miljoen euro beschikbaar gesteld voor opkoop; 

• aankoop door provincie van veehouderijen met stikstofdepositie op 
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied met > 2 mol stikstof per ha/ jaar; 

• blijvende reductie stikstof vereist! Dus geen aankoop elders, beëindiging 
feitelijk en planologisch verzekerd;

• uitgangspunt = sloop tenzij het voor een nieuwe bestemming kan worden 
gebruikt.

2021: Landelijke beëindigingsregeling veehouderijen  



Nieuwe mogelijkheden Omgevingswet

(nu grotendeels al via Crisis- en herstelwet)



Herbestemmen van VAB’s
Chw en Omgevingswet

Stelling

Onder de Omgevingswet wordt het eenvoudiger om agrarische leegstand aan te 
pakken.

 Eens
 Oneens



Herbestemmen van VAB’s
Chw en Omgevingswet

Omgevingsplan

• Verbrede reikwijdte

• Uitnodigingsplanologie 

• Gebodsbepalingen

Nu al: bestemmingsplan verbrede reikwijdte (Chw)

Zie bijvoorbeeld ‘Omgevingsplan Buitengebied Boekel’. 



Herbestemmen van VAB’s
Chw en Omgevingswet

Verbrede reikwijdte

• Niet meer alleen regels die ruimtelijk relevant zijn, ook regels buiten deze 

scope op gebied van fysieke leefomgeving

• Omgevingsplan bevat veel meer milieuregels waarvoor nu landelijke regels 

gelden => maatwerkmogelijkheden per gebied

• Veiligheid, gezondheid, duurzaamheid volwaardige plaats in 

omgevingsplan: wegen mee in beoordeling van evenwichtige toedeling van 

functies aan locaties => verbinding maken met andere opgaven buiten RO

Beleidsruimte raad!



Herbestemmen van VAB’s
Chw en Omgevingswet

Verbinding met andere opgaven in fysieke leefomgeving 

bij het herbestemmen van VAB’s

• beleidsruimte flexibel invullen met scoresystematiek (ook wel 

‘cafetariamodel’, denk aan BZV en zie bijv. AbRS 12 februari 2020, 

ECLI:NL:RVS:2020:452);

• in planregels of in beleidsregels; 

• actief sturen op beleidsambities; 

• eigenaren VAB-locaties hebben keuzevrijheid.  

In bestemmingsplan ook al mogelijk, mits ruimtelijke relevant! 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@119953/201802281-3-r2/%23highlight=ECLI:NL:RVS:2020:452


Herbestemmen van VAB’s
Chw en Omgevingswet

Uitnodigingsplanologie  flexibiliteit bieden

• open normen i.p.v. gedetailleerde bestemmingen 

(bijv. ‘onevenredige aantasting’); 

• rechtszekerheid. 

Meer flexibiliteit mogelijk door (o.a.): 

• verschuiven onderzoekslast; 

• veranderingen planschade (nadeelcompensatie). 



Herbestemmen van VAB’s
Chw en Omgevingswet

Totaal aan veranderingen draagt bij aan toepassingsmogelijkheden voor 

uitnodigingsplanologie!

Waarom interessant voor VAB’s?

• Juist vanwege grote hoeveelheid vrijkomende bebouwing

• Ruimte bieden aan innovatieve ideeën 

• Vergroting flexibliteitsmogelijkheden

Verschuiving van rechtszekerheid naar flexibiliteit. 



Herbestemmen van VAB’s
Omgevingswet

Let op!

Wijzigingsbevoegdheid verdwijnt als instrument onder de Omgevingswet.

Betekenis voor bestaande plannen en nieuwe plannen in aanloop naar inwerkingtreding 

Ow?

- Met bestaande wijzigingsbevoegdheden kun je geen wijzigingsplan meer vaststellen

- ‘Overgangsbepaling’ in artikel 22.31 van de bruidsschat gerelateerd aan bouwwerken

Zie blog op onze website! 

https://www.hekkelman.nl/blog/overheidszaken/wat-je-moet-weten-voordat-de-omgevingswet-in-werking-treedt-wat-gebeurt-er-met-wijzigingsbevoegdheden-en-uitwerkingsplichten/


Contact
Dianne Jennissen (tevens mobiel)

024 - 382 83 46

d.jennissen@hekkelman.nl

mailto:k.burgman@hekkelman.nl

