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Persbericht 

 

Zuidelijke Rekenkamer start onderzoek naar Ruimte voor Ruimte Noord-Brabant 

Intensieve veehouderij en natuur staan in Nederland al enige decennia op gespannen voet met elkaar. Om 

dit op te lossen trekt de Rijksoverheid komende jaren 1,3 miljard euro uit om veehouderijen uit te kopen. 

Ook eind jaren ’90 van de vorige eeuw zijn landelijke regelingen in het leven geroepen, gericht op 

beëindiging van veehouderijen en de sloop van bijbehorende gebouwen. Om sloopkosten terug te kunnen 

verdienen is afgesproken dat provincies extra woningen mogen bouwen in het buitengebied: de Ruimte 

voor Ruimte (RvR)-regeling.  

 

Noord-Brabant is een van de provincies waarvoor een RvR regeling tot stand is gekomen. De provincie 

heeft hierbij circa 166 miljoen euro aan sloopsubsidies uitgegeven. Voor de ontwikkeling en verkoop van 

RvR-woningen heeft de provincie in 2002 de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (ORR) 

opgericht. De ORR is, tot 2032, verantwoordelijk voor de verkoop van de RvR-woningen. 

In 2006 is de RvR regeling in Noord-Brabant verbreed: voor nog eens circa 50 miljoen euro zijn op 

vergelijkbare wijze militaire mobilisatiecomplexen en glastuinbouw gesaneerd (RvR-verbreed). De 

terugverdienopgave van RvR-verbreed, is ook bij de ORR belegd. 

 

Sanering van intensieve veehouderij en regelingen daarvoor zijn anno 2020 nog steeds actueel, met nu 

‘stikstof’ als belangrijkste vraagstuk. Naast de RvR regelingen zijn in Noord-Brabant ook andere sloop- of 

beëindigingsregelingen1 in het leven geroepen die specifiek gericht zijn op de intensieve veehouderij. Het 

is waarschijnlijk dat ook in de toekomst zowel landelijk als in Noord-Brabant bestaande regelingen worden 

uitgebreid of nieuwe soortgelijke regelingen in het leven worden geroepen. Zo is de urgentie van de 

leegstand van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. 

Bovenstaande geschiedenis en ontwikkelingen maken een evaluatie van de RvR-regelingen interessant 

en relevant. Het gaat om veel geld en belangrijke en actuele maatschappelijke doelstellingen. 

 

De rekenkamer voert het onderzoek naar de RvR regelingen in Noord-Brabant uit in de periode november 

2020 – april 2021. Op basis van dit onderzoek wordt een rapport van bevindingen en bestuurlijk rapport 

geschreven, dat – na een proces van ambtelijk en bestuurlijk hoor en wederhoor – zal worden 

aangeboden aan Provinciale Staten en gepubliceerd. Dit zal naar verwachting in juni 2021 zijn. Rekening 

houdend met de actualiteit van nieuwe regelingen zal de rekenkamer in een brief, tussentijds, eerste 

bevindingen naar buiten brengen, met aandachtspunten voor de vormgeving van toekomstige regelingen. 

 

 

Meer informatie over het onderzoek is te vinden in de vastgestelde startnotitie, die te raadplegen is via de website van 

de rekenkamer (www.zuidelijkerekenkamer.nl). Bij vragen kunt u contact opnemen met de directeur-secretaris, de 

heer dr. N.A.C. (Ard) Schilder via aschilder@zuidelijkerekenkamer.nl of 06 - 1059 2602. 

                                                                  
1 Bijvoorbeeld ‘Stal eraf, zon erop’, ‘staldering’.  
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