IODS kwaliteitsproject Groen ondernemen - Grondinstrument
Voorstel voor een pakket maatregelen
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1. Inleiding
De voorliggende notitie behelst voorstellen voor een 'grondinstrument Midden-Delfland'. De
voorstellen zijn tot stand gekomen op basis van de bestuurlijke overeenkomst IODS van 2
september 20101 en een aansluitende Intentieverklaring van de Provincie Zuid-Holland, de
gemeente Midden-Delfland en LTO Noord van december 2010.In de Intentieverklaring
werden de twee doelen gememoreerd, die met artikel9 van de IODS-afspraken werden
beoogd2:

-

behoud van een economisch duurzame agrarische sector in een verstedelijkende

omgeving

-

behoud van het open agrarisch gebied met landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden.

In de Intentieverklaring wordt geconstateerd dat een goed functionerende grondmarkt van
groot belang is voor de grondgebonden landbouw en het behoud van het Midden-Delflandse
landschap. Daarom moeten, aldus de Intentieverklaring, instrumenten worden onderzocht en
uitgewerkt ter bevordering van onder andere:
- de beschikbaarheid van grond voor de grondgebonden landbouw
- maatwerk-ondersteuning van boeren, die de komende vijftien jaar grond van stoppende
boeren willen overnemen,
- het met beleid op de markt brengen van landbouwgrond in bezit bij overheidsinstanties
- een effectieve juridisch-planologische bescherming van agrarische grond
- en de inzet van maatschappelijke diensten3 als onderdeel van de bedrijfsvoering.
De voorstellen in deze notitie volgen deze lijn. Ze zljn opgesteld door een gezamenlijke projectgroep van de provincie Zuid-Holland, de gemeente Midden-Delfland en LTO-Noord.

Conform afspraken in IODS verband is de looptijd van het project tot uiterlijk 2025.Het
werkingsgebied is het reconstructiegebied Midden-Delfland. Uitbreiding hiervan tot het
kerngebied van Hof van Delfland ligt voor de hand. Dit vergt besluitvorming.

2.

De grondmarkt in Midden-Delfland

De grondmarkt in Midden-Delfland zit op slot: na afloop van de Reconstructie (in 2005)
hebben nog geen grote particuliere grondtransacties plaats gevonden. De leeftijdsopbouw in
de sector is niet anders dan in de rest van Nederland, waar momenteel een golf van
ostuwmeer' worden
bedrijfsopvolgingen en -overnames plaats vindta. Er kan daarom een
vermoed van voor nieuwkomers en uitbreiders beschikbare grond.
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Artikel 9, lid 3: 'De gemeente Midden-Delfland voert het projectonderdeel 'Grondinstrument' uit
volgens een projectvoorstel van de gemeente Midden-Delfland in overleg met de Provincie dat uiterlijk 3l
december 2010 wordt vastgesteld door gemeente Midden-Delfland en de Provincie, gehoord hebbende de
Adviescommissie IODS.'
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Ook vastgelegd in de Gebiedsvisie Midden-Delfland@ 2025.
Op het gebied van landschap, biodiversiteit, klimaat en recreatie.
Om demografische redenen: de babyboomers gaan ook op het boerenland met pensioen

Het grondprobleem van Midden-Delfland spitst zich toe op een kloof tussen de verwachtingswaarde van de grond en de veel lagere agrarische opbrengstwaarde. De eerste factor leidt tot
hoge vraagpnjzen, de tweede maakt dat boeren geen (grote hoeveelheden) grond kunnen
kopen , of in ieder geval niet kunnen terugverdienen uit de melkopbrengsten. De combinatie
betekent een stagnatie op de grondmarkt. Uit een analyse van dit vraagstuk in het najaar van
2010 (o.a. Alterra 2011)5 kwam naar voren:
- de grondmarkt in Midden-Delfland staat onder druk van de stedelijke omgeving; langs
stad- en dorpsranden speelt de verwachting dat er in de toekomst andere ontwikkelingen
mogelijk worden een rol.
- De grondmarkt is langdurig sterk beïnvloed door de Reconstructie Midden-Delfland.
Onder meer zijn vraagpnjzen beïnvloed door het op grote schaal uitkopen van boeren in
de voorbije periode6 en de (onteigenings)prij zen die daarbij betaald zijn. Ondoorzichtig
was daarbij, welke prijzen in concrete gevallen betaald zijn voor grond, voor gebouwen
(enz.).

-

ook speelt de aantrekkelijkheid van het gebied voor de paardenhouderij een rol en - meer
in het algemeen - twijfels over de 'hardheid' van de planologische bescherming van de
melkveehouderij. In het gebied leeft het vermoeden dat deze laatste factor tot blijvend
hogere grondprijzen zal leiden.

Vanwege het stagneren van de markt wordt het beeld over de grondprijs bepaald door schaarse en kleinschalige transacties. Een goed inzicht in 'de grondprijs' wordt verder bemoeilijkt
doordat vraag en aanbod niet overal in het gebied gelijk verdeeld zijn. Op basis van recente
huiskamerbijeenkomstenT bli¡kt dat er vanuit de landbouw de komende 15 jaar een
vrqagoverschot is te voorzien in het 'kerngebied' en een aanbodoverschot aan de randen.
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& H. Naeff, Concurrentiepositie melkveehouderij Midden-Deffiand (Altenarapport
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Ruwweg een derde (!) van het gebied is tijdens de Reconstructieperiode door de overheid aangekocht
ten behoeve van recreatie- en natuurbestemmingen.
LTO Delflands Groen, Grondinstrument Midden-Deffland, Rapportage huisknmerbijeenkomsten
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(Schipluiden 2010)
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3.

De grondmarkt en de ruimtelijke ordening in Midden-Delfland

Ruimtelijke ordening heeft - in het algemeen - een stabiliserend effect op de grondmarkt.
Door het uitsluiten van niet-gewenste en kapitaalkrachtige functies kan in een gebied een
geisoleerde markt voor de agrarische sector ontstaan. Verschillen tussen verwachtings- en
opbrengstwaarde van landbouwgrond zullen dan verminderen.
De planologische bescherming heeft in Midden-Delfland tijdens de werking van de
Reconstructiewet niet op die manier gewerkt. Tussen 1977 en 2007 konden op basis van die
Wet ongewenste ontwikkelingen worden geweerd en bleef het agrarisch kerngebied groen en
open. De grondmarkt echter werkte niet, want de overheid reguleerde de handel en trad zelf
op als belangrijke koper. Na de Reconstructie moest de grondmarkt weer normaal gaan
functioneren en wordt het gebied beschermd door het Rijksbufferzonebeleid, het Streekplan/Provinciale Structuurvisie en het gemeentelijk bestemmingsplan. Dit gebeurde echter in
een tijd, waarin:
- door het inwerking treden van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de verhouding tussen
overheden in beweging kwam: de gemeente is belangrijker, dat is het stelsel van de
nieuwe wet. Gedeputeerde Staten kunnen via het vooroverleg en de bevoegdheid van de
'reactieve aanwijzing invloed uitoefenen op bestemmingsplannen als er sprake is van een
provinciaal belang. Onduidelijk is echter, hoe sterk in dit systeem de invloeden van Rijk
en van provincie zullen zijn: de praktiik moet het nog leren.
- sinds kort komt daar nog bij dat het Rijk zich is gaan beraden over de toekomst van de
Rijksbufferzones en - in elk geval - het voornemen heeft om het beleid ferzake te decentraliseren. Het ministerie van VROM is bovendien opgeheven en in de ontwerp Structuurvisie voor Infrastructuur en Ruimte ligt de inzet van het Rijk niet meer bij bescherming
van kwetsbare landschappen.
De RO-bescherming van Midden-Delfland moet, zo is wel duidelijk, van de provincie en
gemeenten komen. Qua intenties is veel geregeld, want de provincie heeft op 2 juli 2010 haat
Structuurvisie met bijbehorende verordening ruimte vastgesteld. Midden-Delfland is daarin
aangewezen als Provinciaal Landschap en de kernwaarden van het gebied zijn benoemd,
krijgen waardering enzljnbeschreven als provinciaal belang. De verordening ruimte geeft
regels voor bestemmingsplannen in Rijksbufferzones, zoals Midden-Delfland. Deze regels
zijn er op gericht om de kernkwaliteiten van het gebied te behouden en te versterken. De
gemeenten zijn gehouden om deze regels in hun bestemmingsplannen uit te werken.

Ook werken overheden samen in de Hof van Delflandraad. Deze Raad heeft een ruimtelijke
visie opgesteld, waarin Midden-Delfland als agrarisch kerngebied is aangewezen. De vijf
gemeenten in en rond dat kerngebied hebben dat uitgewerkt in een Landschapsontwikkelingsperspectief (LOP). Daarin geven de gemeenten prioriteit aan de melkveehouderij als hoeder
van het kerngebied en aan het ontwikkelen van de recreatieve randen. Ook spreken de
gemeenten uit dat ongewenste bestemmingen niet gerealiseerd zullen kunnen worden. Het
LOP wordt inmiddels uitgewerkt in bestemmingsplannen. Die bestemmingsplannen vormen
het toetsingskader voor te verlenen omgevingsvergunningen. Wanneer een gevraagde
vergunning niet past in het bestemmingsplan, dan moet deze vergunning worden geweigerd.
Het bevoeg d gezag is verplicht om in dat geval te beoordelen of medewerking kan worden
verleend aan het afwijken van het bestemmingsplan, deze toestemming maakt deel uit van de
omgevingsvergunning. Het LOP is een toetsingskader voor deze beoordeling.
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4.

Probleemstelling
De centrale vraag en opgave voor het project Grondinstrument luidt: 'hoe kan het
beschikbare geld optimaal worden ingezet ten behoeve van behoud en versterking van een
economisch duurzame agrarische sector in een verstedelijkende omgeving en
het open agrarisch gebied met landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden?
De melkveehouderij is de drager van het veenweidelandschap. Het toekomstige karakter van
Midden-Delfland hangt samen met de toekomst van deze sector. Het is dus van belang dat de
agrarische bedrijven in het gebied kunnen floreren, dat nieuwkomers zich er kunnen vestigen
en stoppende boeren worden opgevolgd. De beschikbaarheid van grond voor de agrarische
bedrijven is een cruciale factor in deze. De hoge grondprijzen vormen een belangrijke
belemmering.
De geschetste planologische bescherming heeft de verwachtingswaarde van grond in het
gebied (nog) niet doen dalen. Ook sluipen ongewenste ontwikkelingen het gebied binnen.
Daarnaast is het van belang dat de sector zich duurzaam ontwikkelt en kansen die de
nabijheid van de steden biedt, weet te benutten.

In het najaar van 2010 groeide bij de ondertekenaars van het IODS-akkoord de overtuiging,
dat het vraagstuk van het voortbestaan van de melkveehouderij en het landschap van MiddenDelfland met een divers, maar samenhangend pakket van maatregelen moest worden aangepakt. Een deel daarvan moet gericht worden op het versterken van de RO-bescherming.
Een deel moet de bedrijven versterken. En tenslotte moet ook de grondmarkt zelf op gang
worden gebracht.

Bij boeren leeft een sterke wens om het vraagstuk - weliswaar met hulp van de overheid,
maar óók waar mogelijk op eigen krachten - op te lossen. Belangrijk is dat de genomen
maatregelen niet alleen de agrarische sector, maar ook het landschap en de beleving van het
gebied door omwonenden ten goede komen.
Deze uitgangspunten werden leidend voor het hieronder samengevat programma.

5.

Ingrediënten'grondinstrument Midden-Delfland'

De werkgroep stelt voor - zie onderstaand schema - om de genoemde drie 'speerpunten' door
een combinatie van tien maatregelen te realiseren. In het schema wordt bij elk ervan een
ingangsjaartal aangegeven: sommige zaken kunnen meteen van start, andere vragen nog
enige voorbereiding en/of studie. Na het overzicht wordt elke maatregel kort beschreven, met
een indicatie van voorziene kosten.

Overzicht maatregelen Grondinstrument Midden-Delfland
Op gang brengen
a) Inzet restpronden BBL
grondmarkt
b) Bevorderen van kavelruil
c) Grondruilbank
d) Benutten van EU-cofinanciering voor kavelruil
Versterken van
e) Grondtransacties ondersteunen met hualítatieve verplichRO-beleid
tinsen op srond (publiekrechteliik en/of privaatrechteliik)
f) Provinciale'rugdekking' voor bestemmíngsplan
Versterken van

bedrijven

g)

Intensiveren toezicht en handhaving

)
i)
i)

Benutten van EU-financiering in toekomstig landbouwbeleid
Aanvullen Groenfonds Midden-Delfland
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Beschrijving van de voorgestelde maøtregelen

a)

Inzet restgronden BBL
De overheid (Bureau Beheer Landbouwgronden, BBL) heeft na de grondaankopen in het
kader van de Reconstructie nog ca. 140 ha landbouwgrond in Midden-Delfland in bezits.
Deze 'restgronden' liggen voornamelijk aan de zuid- en zuidoostrand. Voorgesteld wordt om
deze gronden op gerichte wijze op de markt te brengen, ter ondersteuning van:
- het op gang brengen van de grondruilbank (zie c)
- het versterken van de RO-bescherming door kwalitatieve verplichtingen (zie e)
- het bevorderen van bedrijvigheid aan de zuid- en oostrand van het agrarisch kerngebied.
Inzet van deze 'restgronden' kan budgettair neutraal plaats vinden voor zover de grond voor
gangbare agrarische prijzen aan boeren verkocht of verpacht. Hierbij kan bepaald worden dat
gegadigden aan criteria moeten voldoen, bijvoorbeeld het uitvoeren van weidevogelbeheer.
De mogelijkheden om aan de gronden bij verkoop of verpachting een kwalitatieve
verplichting te verbinden, dus het toepassen van maatregel e), moet zeker onderzocht cq.
benut worden. Het verkopen aan de hoogste bieder moet worden afgeraden, omdat de grond
in de regel dan niet in handen van de melkveehouders zal komen. Prijsopdrijving moet
worden voorkomen.

Ingangsjaar
2012

Kosten: bij verkoop of verpachting tegen reguliere agrarische priizen is
de ze maat r e g e I ko st e nne ut raal.

b)

Bevorderen van kavelruil
Ondanks de nu afgeronde Reconstructie in Midden-Delfland zalde ontwikkeling van het
gebied de komende 10 tot 15 jaar gepaard gaan met verschuivingen van grondgebruik door
oude en nieuwe bedrijven en het inrichten van nieuwe functies (100 hectare nieuwe natuur,
uitplaatsen paardenbedrij ven, enz.). De verschuivingen van grondgebruik zullen een
verslechtering van de landbouwkundige structuur veroorzaken, dus leiden tot hogere kosten
voor agrarische bedrijven en andere partijen die grond beheren in het gebied. Die
verslechtering valt te voorkomen door tijdig het instrument 'kavelruil' op gang te brengen,
c.q. een kavelruilcoördinator aan het werk te laten gaan.

Ingangsjaar

Kosten: € 50.000 per

201

l

c)

Grondruilbank

jaar

De praktijk leert dat het faciliteren en stimuleren van grondtransacties vergemakkelijkt wordt
door de inzet van een ruilgrondbank. Dit is een instrument om grond te verwerven en
daarmee ruilprocessen te bevorderen: aangekochte grond moet dus uiteindelijk in de ruil weer
worden afgestoten. Leidend voor de toepassing van dit instrument is dat hiermee op
strategische plekken grond (tijdelijk) uit de markt wordt gehaald en dat startende
ondernemers betere kansen krijgen.

De werking van een ruilgrondbank berust op het tijdelijk beschikbaar hebben van gronden in
het landelijk gebied. Aankoop is actueel op plaatsen waar perspectief bestaat op
structuurverbetering, of op ruiling ten behoeve van natuur- of andere maatschappelijke doelen
(waterberging, landschapsontwikkeling, enz.). Plannen voor dit soort doelen rekenen door8

NB' D" BBl-gronden zijn onderwerp van gesprek bij de llG-onderhandelingen tussen Rijk en provincies. De
uitkomsten hiervan kunnen grote gevolgen hebben voor de verdere uitwerking van een aantal voorstellen.

5

gaans met een realisatietijd van l0 tot 15 jaar. Gedurende zo'n periode kan een ruilgrondbank
bevorderen dat in de tussentijd vrijkomende grond rechtstreeks of via grondruil ingezet kan

worden voor realisatie van maatschappelijke doelen.

Als voordelen kunnen worden genoemd: kortere verwervingsperiodes, groter draagvlak bij
betrokken grondeigenaren, lage transactiekosten (besparing van tienduizenden euro's voor
een bedrijf), dempend effect op de grondprijs.
Het instrument kan op korte termijn in werking worden gezet. Nodig is te onderzoeken wat
het benodigde areaal van een ruilgrondbank is en waar kansen liggen.
Ingangsjaar
20t2

Kosten: de kostenvan een ruilgrondbankhangen afvan de schaalwaarop
zij werkt. Bij een ruilvoorraad van 75 ha, een grondprijs van €10/m2e en
een rente van 47a bedragen de jaarlijkse rentekosten € 300.000. Daar
komen aankoop - en uitvoe ringsko sten bij, ris icoafde kkin g, behe e rsko sten
van een rentmeester en organisatiekosten om de ruilgrondbank aan te
sturen en het aankoopbeleid te toetsen. Bij inzet van voldoende BBL
(rest)gronden - die voor een lagere prijs in bezit worden genomen (zie a) zouden de jaarlijkse totale kosten van de ruilgrondbank op ca. €450.000
kunnen uitkomen.

d)

Benutten van EU-cofinanciering voor kavelruíl
Het huidige Europese landbouwbudget is verdeeld over verschillende maatregelfiches. Niet
alle fiches worden optimaal benut, omdat er onvoldoende cofinanciering voor deze fiches
beschikbaar is. Het IODS-geld kan worden ingezet om deze Europese middelen toch vrij te
maken. Een fiche die in aanmerking komt betreft Maatregel,l25 (Infrastructuur voor de
ontwikkeling/aanpassing van land- en bosbouw). Uit deze maatregel kunnen proceskosten
(notaris, bemiddeling etc.) en werkzaamheden om stukken ruilgrond gelijkwaardig te maken
worden betaald (ontwatering, ontsluiting). De betaling geschiedt op 100% cofinancieringsbasis: voor elke euro 'Nederlands geld' komt een 'Europese euro' extra beschikbaar.

Ingangsjaar
2012

Kosten: voor de inzet van maatregelen b (kavelruil) en c (ruilgrondbank)
kan jaarlijks op ca. € 500.000 aan kosten worden gerekend. Met aftrek van
de rentekosten, die niet voor cofinanciering meetellen, blffi een bedrag van
A00.000 over dat in aanmerking komt voor EU-cofinanciering. Dus per
iaar (tot 2014) komt €100.000 beschikbaar.

e)

Grondtransacties ondersteunen met loualitatieve verplichtingen op grond
Een kwalitatieve verplichting is een beperking op het gebruiksrecht van grond. De verplichting betreft het nalaten of dulden van activiteiten en is in beginsel 'eeuwigdurend': ze is
verbonden aan de grond en niet aan een eigenaar ofgebruiker. Verplichtingen kunnen zo
worden gekozen dat ze bijdragen aan maatschappelijke doelen zoals een open landschap
(verbod op bouwen), natuurwaarden, toegankelijkheid (dulden van wandelpaden). Door het
vestigen van kwalitatieve verplichtingen daalt uiteraard de waarde van de grond: dat verschil
wordt aan de eigenaar uitbetaald, in één keer of in jaarlijkse termijnen'o.
Met het vestigen van kwalitatieve verplichtingen worden in eerste instantie maatschappelijke
doelen bereikt (zaken waarvoor betaald wordt). Bepalingen in een Landschapsontwikkelingsn

Volgens de meest recente gegevens uit het vakblad Boerderij liggen de transacties rond dit bedrag. Het
verdient aanbeveling transactieverloop en gerealiseerde prijzen van agrarische grond nauwgezet te volgen zodat
de globale rekensommen meer nauwkeurig kunnen worden bepaald.
ro
Bij betaling in jaarlijkse termijnen ontstaat een situatie die veel lijkt op de bekende 'groene en blauwe
diensten', zoals die bijvoorbeeld al via het Groenfonds Midden-Delfland worden beloond.
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of bestemmingsplan worden door zo'n verplichting echter ook gezekerd (een privaatrechtelijk
'extra slot op de deur'). De inzet van het instrument kan bovendien gekoppeld worden aan
grondtransacties, en zodoende de overdracht van grond bevorderen:
- als een overheid (ofgrondruilbank) gronden in haar bezit verkoopt. De koopprijs kan in
zo'n geval lager worden als, bijvoorbeeld, de koper een kwalitatieve verplichting aanvaardt op deze te verwerven gronden - eventueel zelfs ook op zijn reeds in gebruik zijnde

-

gronden.

bij particuliere grondtransacties, waar het van belang is om in onderling overleg een
goede grondprijs vast te stellen. De speelruimte bij zulk overleg wordt groter als
kwalitatieve verplichtingen kunnen worden ingezet op de over te dragen gronden zelf of
andere (van de kopende ofverkopende partij).

Naar het voorbeeld van bekende regelingen rond particulier natuurbeheer kan wellicht ook
worden gewerkt met een nieuw soort - in bestemmingsplannen vast te leggen - grondbestemming 'particulier landschapsbeheer'll, 'particulier recreatief beheer' of 'particuliere
recreatievoorziening'. De aan zo'n publiekrechtelijke bestemming te verbinden vergoedingen
kunnen op soortgelijke wijze worden ingezet als hiervoor geschetst.
De potentie van het onderdeel 'kwalitatieve verplichtingen' binnen het grondinstrument zitten
in de veelzijdige werking: indien goed ingezet, worden veel doelen tegelijk gediend! De projectgroep wil in een nadere uitwerking nog enkele aan de maatregel verbonden vragen
beantwoorden, alvorens een definitief voorstel te doen. Deze vtagen betreffen:
- de inhoud van verplichtingen en de locaties waar ze kunnen spelen (aan de hand van
Landschapsontwikkelingsperspectief en andere plannen voor het landelijk gebied)
- de hoogte van vergoedingen
- de organisatie van het vastleggen van verplichtingen en door wie dat kan gebeuren
- het voorkomen van grondprijs opdrijvende effecten (!)
- staatssteuneffecten en hoe die te voorkomen
- mogelijkheden tot gebiedsgerichte inzet van kwalitatieve verplichtingen (bijv. per polder)
en organisatievormen die dan bij de eigenaren/grondgebruikers nodig zijn.

Ingangsjaar
20r 3

Kosten: voorbereidings- en uitwerkingskosten in 201 I/2012: € 50.000
en een vergoeding (afwaardering) van €20.000/ha is een bedrag nodig van €4.000.000

Bii inzet van dit instrument voor 200 hectare

f)

Provinciale'rugdekking' bestemmingsplan
Zoals in par. 3 werd aangegeven staan 'achter' de bestemmingsplannen van gemeenten de
beleidsplannen van Hof van Delflandraad, de Provinciale Structuurvisie en verordening en voorlopig nog - het Rijksbufferzonebeleid. De stevigheid van een bestemmingsplan hangt
echter niet alleen af van hoe het tot stand kwam, maar ook in de toepassing van - bv. in het
kader van een vergunningsaanvraag voor bouwplannen - projectafwijkingsbesluit of
(postzegel)herzieningen.
De pro.lectgroep is van oordeel dat de 'rugdekking' van het bestemmingsplan ook in de
procedures en handelwijzen moet zitfen, die bij zulke afwijkingen enlof aanpassingen gelden
In concreto zou dat betekenen, dat niet alleen vertrouwd wordt op in de Wro en Wabo al
vastgelegde mogelijkheden van (bijvoorbeeld) de provincie om zienswijzenin te dienen,
eventueel zelfs gemeentebesluiten aanle vechten (etc.). Daarbovenop zou een verplichting

tt

Vergelijkbaar met de vroegere bestemmingscategorie 'agrarisch cultuurlandschap' . Zie voor een uitwerking overigens ook www.nederlandscultuurlandschap.nl.
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van gemeente en provincie moeten worden vastgelegd, om alleen met specifieke procedures
vastgelegde plannen aan te mogen passen en niei van zulke procedures af te mogen wijkenl2

Ingangsjaar
2012

Kosten: een voorbereidings- en uitwerkingstraject is wenselijk om varianten voor de regeling in kaart te brengen (geraamde kosten in 201 1/2012:
€25.000). Het vastleggen van de 'rugdekking' zelf kan in de herziening2012 van de PSV meelopen.

g)

Intensiveren toezicht en handhaving
Midden-Delfland, Oude Leede en de Ackerdijkseplassen vormen een gebied van ca. 8500 ha.
De meeste grondeigenaren zullen de regels van het bestemmingsplan respecteren. Zij hebben
er immers baat bij dat het gebied de functie houdt waaraan zij een belangrijke bijdrage
leveren. Maar er blijft altijd een percentage dat er anders over denkt, waardoor verrommeling
dreigt. Een ander risico is de verkoop van boerderijen of weidegronden aan partijen die de
gronden in strijd met het bestemmingsplan gaan gebruiken. Om illegale zaken tegen te gaan,
is gestructureerd toezicht nodig, intensiever dan dat nu gebeurt en in afstemming met
gemeenten onderling. Het gevolg van dat toezicht zal op zich zijn, dat er minder illegale
ontwikkelingen plaatsvinden. Gebeurt het toch, dan maken de gemeenten gebruik van hun
bevoegdheden om zaken die illegaal zljnte beeindigen. Dit zou ook een afschrikeffect
moeten hebben voor partijen die overwegen om een boerenbedrijf te kopen met een ander
oogmerk dan een agrarisch gebruik.

Ingangsjaar
2012

Kosten: voor het intensiveren van toezicht en handhavtng kan bij de gemeente Midden-Delfland een extra medewerker worden aangesteld
(seraamde kosten 10 x € 80.000 = € 800.000).

h) Gebíedsonn'vikkelingsfociliteit voor bedrijven
Voor de versterking van het agrarisch cultuurlandschap is een gezonde eigentijdse bedrijfsvoering voorwaarde. Vanuit die gedachte wordt via het IODS-project Duurzaam Boer Blijven
gewerkt aan duurzaamheid in de agrarische bedrijfsvoering en is een fonds van € 2.000.000
in wording om innovatie die daaruit voortkomt projectmatig te ondersteunen en van
financiële middelen te voorzien.
Kansen voor bedrijfsontwikkeling beginnen in innovatieve investeringsconstructies en
samenwerking met de omgeving.Zokan Midden-Delfland niet alleen als belangrijk
landbouwgebied worden gezien, maar ook als vestigingsgebied voor de kenniseconomie en
als groene ruimte voor de stedelingen. Innovatieve bedrijfsontwikkeling wordt vanuit dat
gezichtspunt mogelijk rond thema's als voeding, gezondheid, energie, beleving,
transformatie, stad-land verbindingen en recreatie en toerisme. Elk van deze thema's kan
worden gekoppeld aan de landbouw. Door marktgericht te ondernemen, samenwerkingen te
zoeken in de hele voedselketen, vraaggericht te produceren en vernieuwend te ondernemen
wordt er bijgedragen aan de economische vitaliteit en kwaliteit van het totale gebied. Het op
gang komen van deze transitie vraagt om organisatorisch vermogen en stimuleringsgeld.

''

Formulering uit "OTB rapport 2e fase Onderzoek Flankerend RO Beleid (2003)", in Afronding Fase 2
Onderzoek Beheergrondbank Midden-Deffiand (Stichting Promotie Groen Midden-Delfland, in samenwerking
met gemeente Midden-Delfland, LTO, Rabobank en Natuurmonumenten, 2008).
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De projectgroep stelt daarom voor om een Gebiedsontwikkelingsfaciliteit op te richten, die
bestaat uit:
een gebiedsontwikkelingsbureau met de slagkracht en de ruimte om hulp,advies en
ondersteuning te geven bij innovatieve, kansrijke, bedrijfsmatige initiatieven.
een daaraan gekoppeld gebiedsontwikkelingsfonds ten behoeve van nieuwe
initiatieven. Dit fonds wordt deels gefinancieerd uit het "Grondinstrumento'en deels uit
andere bronnen, waarbij opgemerkt dient te worden dat het zichzelf door creatieve
combinaties gaandeweg zal versterken.
De Gebiedsontwikkelingsfaciliteit gaat zich op hoofdlijnen richten op vernieuwingen in de
voedselketen, op systeeminnovaties, op de verbrede landbouw en op gebiedsgerichte
initiatieven voor de groene ruimte.
De scope van werken betreft de verbinding met maatschappelijke, economische en
ruimtelijke opgaven (integraal werken). Qua bemensing zou het gaan om een gebiedsmanager
en een of twee projectregisseurs - aangevuld met parttime gedetacheerde provincie- en
gemeenteambtenaren. Op kortere termijn wordt verder onderzocht hoe de organisatie, het
bureau en het bijbehorende fonds verder vormgegeven kan worden, passend bij het gebied en
gebruikmakend van de bestaande structuren.
Rond de bepaling van het voor investeringen te reserveren bedrag speelt de vraag hoe snel de
transitie plaats kan vinden. Uiteindelijk moeten de agrarische ondernemers dit oppakken'
Binnen de tijdshorizonvan dit voorstel zalnaar verwachting een kleine groep 'early adapters'
tot het ontwikkelen van uitvoerbare plannen komen.
Ingangs.jaar

Kosten: €4,5 milioen

2012

i)

Benutten van EU-financiering in toekomstig landbouwbeleid (GLB 2014-2020)
In2014 start een nieuwe GLB periode. De precieze werkingsvorm staat in Europa nog volop
rer discussie. Wel is duidelijk, dat in het GLB tot 2020 de bedrijfstoeslag op historische
gronden gaat verdwijnen en inkomenssteun vooral zal worden gegeven aan boeren om
milieuvriendelijker te produceren, aan kwaliteitseisen te voldoen, en te zorgen voor
dierenwelzijn en de fysieke omgeving (o.a. milieu en natuurbeheer).
Onder de huidige systematiek is sprake van een systeem van directe betalingen én cofinanciering. Vanwege de spelende bezuinigingsoperatie en herverdeling van middelen is de
beschikbaarheid van cofinancieringsgelden voor de komende GlB-periode hoogst onzeker.
Vanuit IODS-middelen kan de cofinanciering voor Midden Delfland direct worden veilig
gesteld.

Het komt erop neer dat tot 2014 eenbedrag wordt gereserveerd en dat wanneer het nieuwe
GLB bekend is, we bepalen wat met het geld wordt gedaan. Het is niet de bedoeling de
gelden nu al vast te leggen voor nu nog onbekende bestedingsdoelen.

Ingangsjaar
20r4

Kosten: voor de cofinancíering van GLB-gelden 2014-2020 kan een bedrag
van € 2.000.000 worden gereserveerd.
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j)

Aanvullen Groenfonds Midden-Delfland
Het Groenfonds Midden-Delfland is een lokaal fonds voor het in stand houden en versterken
van het agrarisch cultuurlandschap en het versterken van de relatie tussen stad en land door
educatie en recreatie. Op basis van een Europees goedgekeurd puntensysteem beloont het
Fonds agrariërs voor groene diensten en het sluit daarmee aan op de doelstellingen van het
IODS - grondinstrument.
Het startkapitaal voor het Groenfonds is verkregen als compensatie voor ontwikkelingen in
de Harnaschpolder, andere inleg is daarna gevolgd. De diensten door agrariërs worden
beloond vanuit de renteopbrengsten van dat kapitaal. Door het succes van het Fonds, het
grote aantal toegekende aanvragen, ontwikkelingskosten en een inmiddels tegenvallend
kapitaalrendement zijn echter exploitatietekorten ontstaan en is ingeteerd op vermogen. De
benodigde aanvulling van het Groenfonds is becijferd op ruim € 3 miljoen.
Kosten: Voorstel is om € I miljoen vanuit het Grondinstrument in het
Groenfonds te doneren.

Ingangsjaar
2012

6.

Overzicht bestemming financiële middelen Grondinstrument Midden-Delfland

Onderstaand overzicht vat de voorgaande paragraaf samen. Voor alle projecten is als
'eindjaar' 2022 aangehouden, dat is voor de meeste projecten een looptijd van 10 jaar. Het
totaal van die begrote kosten ligt hoger dan de in het lODS-akkoord opgenomen € 12,5

miljoen.
Op gang
brengen

grondmarkt

a)
b)

c)
d)

Inzet restqronden BBL(2012)
Bevorderen van kavelruil ( 201 I )

Grondruilbank (2012 )
Benutten van EU-cofinanciering voor kavelruil (2012-

€

500.000
4.500.000
€
-/- € 300.000

20r4)
Versterken
van RO-beleid

e)

f)
Versterken
van bedrijven

g)
h)

i)

i

)

Grondtransacties ondersteunen met kwalitatieve
verplichtingen op grond (2013)
Provinciale 'rugdekking' voor bestemmingsplan (2012)
Intensiveren toezicht en handhaving (2012)

Gebiedsontwikkelinssfaciliteit bedriiven (20 I 2 )
Reservering voor benutten van EU-cofinanciering in
toekomstig landbouwbeleid ( 2014)
Aanvullen Groenfonds M idden- D elflan d( 20 I 2 )

€
€
€

25.000
800.000
4.500.000
2.000.000

€

1.000.000

€

€ 17.075.000

Totaal

7.

€ 4.050.000

Proces richting uitvoering grondinstrumentarium

Om iets te kunnen zeggen over de effectiviteit en efficiency van de eerder genoemde
instrumenten is het essentieel een ex-ante evaluatie te laten uitvoeren op het gehele
voorgestelde pakket. Een geschikt instrument om een ex-ante evaluatie uit te voeren is in dit
geval bijvoorbeeld een Maatschappelijke kosten-baten-analyse (MKBA). Hiermee is
inzichtelijk te maken wat het instrument voor effecten kan hebben en hoe de kosten zich tot
de opbrengsten verhouden. De kosten zijn globaal in paragraaf 6 geschetst, maar de
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opbrengsten dienen te worden vertaald in maatschappelijke winst. Deze positieve externe
effecten zijn bijvoorbeeld kwaliteit van het landschap/openheid, duurzaamheid, economische
vitaliteit voor met name de melkveehouderijsector. Naast deze algemene opbrengsten is het
belangrijk dat de grondprijzen in het gebied niet verder worden opgestuwd door de inzet van
de maatregelen. Ook hierover moet een dergelijk onderzoek duidelijkheid bieden. De MKBA
biedt een goede basis om verder te prioriteren in het grondinstrument.

Op korte termijn kan worden begonnen met het uitwerken van de instrumenten die direct
kunnen worden ingezet. Het bevorderen van kavelruil door een gebiedscoördinator is een
voorbeeld van een op korte termijn in te zetten maatregel. Voor een relatief gering bedrag is
dit een mogelijkheid te laten zien dat er actief wordt ingezet op het gebied open en groen te
houden. Zowel inhoudelijk als procedureel zijn er weinig obstakels richting concrete

uitvoering.
Voor de meeste projecten is een onderzoekstraject nodig om de instrumenten verder uit te
werken. In dit traject kan blijken of een genoemd instrument haalbaar is binnen de
beschikbare middelen of strijdig is met wet- regelgeving (bv. Staatssteun). De voorstellen
moeten zich in de praktijk bewijzen. Als het niet werkt, moeten we de inzet van het geld
heroverwegen.
Het is waarschijnlijk dat in deze trajecten nieuwe inzichten en ideeën ontstaan al dan niet
voortboordurend op de genoemde instrumentent3. Het financiële kader zoals genoemd in de
tabel "Voorstellen. . . " wordt daarom periodiek aangepast.
Het opstarten en uitvoeren van de projecten is de eerste prioriteit. Op korte termijn moet
worden overlegd met de lODS-financiers over het beschikbaar komen van de gelden.
Geziende hoogte van het bedrag en het gegeven dat het overheidsgeld betreft bestaat de
noodzaak het gebruikte instrumentarium periodiek te evalueren. Om de doelgerichte inzet van
de gelden te waarborgen is een monitoringsprogramma nodig dat de IODS Adviescommissie
op de hoogte houdt van de voortgang van de bestede middelen en de behaalde resultaten.
Hiermee krijgt de Adviescommissie een instrument om tijdig bij te stufen.

bebouwing'. In Midden-Delfland
'3 Zo is al nagedacht over een 'Aanpakfonds landschappelijk storende
bevinden zich bestemmingen die niet passen in de uitgangspunten van Rijk, provincie en gemeente' Zebeslaan
vaak al heel lang. De verspreid liggende glastuinbouwbedrijven worden inmiddels gesaneerd. Maar dat gebeurt
(nog) niet met andere bedrijven. Met het oog op de beschikbaarheid van grond voor de grondgebonden
landbouw is uitbreiding van zulke bedrijven meestal niet gewenst, zeker niet als ze als storend voor het
landschap worden ervaren. Wanneer deze bedrijven planologisch worden beperkt in hun
uitbreidingsmogelijkheden, kunnen ze hierdoor schade lijden die redelijkerwijs niet voor hun rekening zou
moeten komen. Planschadevergoeding is dan aan de orde. De gemeente kan hiervoor een specifieke verordening
maken. Dat geeft rust en duidelijkheid en draagt daardoor bij aan de stabiliteit van de grondwaarde. Bij zo'n
verordening hoort geld om de planschade te betalen. Onderzocht zou moeten worden om hoeveel geld het gaat.
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