Schema voor bepaling kwaliteitverbetering per 19-3-2013

Betreft:
Stedelijke
uitbreiding in
transformatie
gebied

Ja

€ 6,-- per m2 bruto oppervlak

Nee

Betreft
ruimtelijke
ontwikkeling in
buitengebied
overig waarop
categorie 3 van
toepassing is

Uitbreiding
bestemming

Categorie 3: geen impact

goede
landschappelijke
inpassing *
+ een extra
tegenprestatie

Categorie 3:
aanzienlijke
impact

Beoordeling
gemeente

20 % waardevermeerdering grond
Peildatum 1-1-2013
- agrarische grond
€ 5,-- per m2
- agrarisch bouwblok **
€ 15,—per m2
- recreatiegrond
€ 10,-- per m2
- bedrijfsgrond/
functieverandering
€ 100,-- per m2
- wonen
€ 250,-- per m2

Ja

Nee

Functieverandering

Intrekking
milieuvergunning

Wijziging in VAB

Ja

Nee

20 % van het verschil tussen een
agrarische bedrijfsbestemming en de
waarde van een bedrijfskavel.
Uitgangspunt: WOZ-waarde object
Waarde bedrijfskavel: € 100,-- per m2
Bij wijziging van agrarische bestemming
naar recreatiebestemming de oppervlakte
bestemmingsvlak recreatie x € 10,--.
Hiervan dient 20 % aan compensatie plaats te
vinden.
Bij functieverandering binnen een agrarisch
bouwblok zonder uitbreiding van het bouwblok
de oppervlakte van de nieuwe bestemming x
€ 15,--. Hiervan dient 20% aan compensatie
plaats te vinden.

Betreft:
Hergebruik
VAB als
burgerwoning

Ja

Uitgangspunt:
- minimaal 10% bouwblok *
- breedte 10 m
- Inheemse beplanting

Voorbeeld:
Bouwblok recreatiebedrijf wordt
uitgebreid van 0,7 naar 1,0 ha.
Berekende norm-waarde:
Uitbreiding met 3.000 m2
3.000 m2 x € 10,-- = € 30.000,-Te realiseren kwaliteitverbetering:
20% van € 30.000,-- = € 6.000,--.
Resultaat:
- goede landschappelijke inpassing
- € 6.000,-- kwaliteitverbetering

Voorbeeld:
Huidige WOZ-waarde agrarische kavel
met opp. 1 ha
: € 175.000,-In plaats daarvan bedrijf met kavel
3.000 m2
Berekende norm-waarde:
3.000 x € 100,-- =
€ 300.000,-Verschil in waarde
€ 125.000,-Te realiseren kwaliteitverbetering:
20% van € 125.000,-- = € 25.000,-Resultaat:
- goede landschappelijke inpassing
- € 25.000,-- kwaliteitverbetering

€ 150.000,-- kwaliteitwinst
per woning

Nee

Betreft:
Overige
ontwikkelingen

*
**

Ja

Maatwerk

landschappelijke inpassing dient op grond van jurisprudentie binnen het bouwblok gerealiseerd te worden. Dit geldt
echter niet voor beplanting die ter compensatie (extra tegenprestatie) wordt aangebracht.
onder agrarisch bouwblok wordt verstaan een bouwblok ten behoeve van een agrarisch bedrijf, agrarisch-techisch
hulpbedrijf, agrarisch-verwant bedrijf of paardenhouderij conform de begripsbepalingen van het bestemmingsplan
Buitengebied 2008.

Realisering van de beoogde kwaliteitverbetering kan plaatsvinden op verschillende manieren. Denk hierbij aan de aanleg van
landschapselementen, activiteiten gericht op behoud of herstel van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing of terreinen, het
wegnemen van verharding en de sloop van overtollige bebouwing. Voor deze vorm van tegenprestaties worden de volgende
normen aangehouden:
Natuurontwikkeling
Aanlegkosten conform de STIKA-regeling
Sloop bebouwing inclusief verharding
€ 25,-- per m2
Herstel/renovatie cultuurhistorisch object
Conform offerte
De gemeente is van oordeel dat het stoppen van een IV-bedrijf en het intrekken van de milieuvergunning ook een
kwaliteitsverbetering van het buitengebied met zich brengt. Voor de waardebepaling hiervan wordt aangesloten bij de BIVmethode ( provinciale Beëindigingsregeling Intensieve Veehouderijbedrijven). Hierbij wordt bepaald wat een bedrijf ontvangen
zou hebben indien deelgenomen was aan de BIV-regeling (40% gecorrigeerde vervangingswaarde + een sloopvergoeding van
€ 25,-- per m2).

